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Дорогі друзі,

пропонуємо Вашій увазі другий випуск «Українсько-
го Щорічника Європейських Інтеграційних Студій», що 
є однією з ініціатив Української Асоціації Викладачів та 
Дослідників Європейської Інтеграції (aprei.com.ua). Це 
періодичне академічне видання покликане слугувати 
своєрідним індикатором розвитку Європейський Сту-
дій в Україні, на сторінках якого українські науковці 
мають можливість висвітлювати результати власних 
досліджень з різних аспектів євроінтеграційної тема-
тики та краще популяризувати академічний доробок з 
питань об’єднавчих процесів на європейському конти-
нент, зокрема щодо відносин України з Європейським 
Союзом.

Видання Щорічника є важливою складовою Проек-
ту Асоціації 575385-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-SUPPA: 
«Більш широке висвітлення європейської інтеграції у 
викладанні та наукових дослідженнях», який Україн-
ська Асоціація Викладачів та Дослідників Європейської 
Інтеграції реалізує за підтримки Програми ЄС Еразмус+ 
напряму ім. Жана Монне. 

Зусилля Асоціації спрямовані на підвищення фахо-
вості та сприяння динамічнішому розвитку євроінте-
граційних досліджень в Україні, що передбачає прове-
дення різних заходів освітнього та наукового характеру, 
зокрема конференцій, семінарів, круглих столів, тренін-
гів, а також публікації їхніх результатів і поширення се-
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ред наукової громадськості та широкого загалу україн-
ців. 

У цей випуск Щорічника включені публікації допові-
дей українських науковців, що були представлені 19 бе-
резня 2019 р. у рамках міжнародної науково-практичної 
конференції «УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: 
ВІД ПАРТНЕРСТВА ДО АСОЦІАЦІЇ», яка була при-
свячена 25-річчю підписання угоди про партнерство і 
співробітництво між Україною та ЄС. 

Ініціатором її проведення виступила Українська Асо-
ціація Викладачів та Дослідників Європейської Інте-
грації. Основною метою конференції було комплексно 
(пере)осмислити різні аспекти двосторонніх відносин 
між Українською державою та Європейським Союзом 
упродовж останньої чверті століття, обговорити ключо-
ві здобутки і головні виклики взаємодії України з ЄС у 
майбутньому та поділитись рефлексіями щодо сучасних 
трендів європейських інтеграційних  процесів.

Співорганізатором конференції став Львівський на-
ціональний університет імені Івана Франка, зокрема 
його факультет міжнародних відносин.

Конференція вже традиційно було організовано у 
співпраці з ініціативою «Європейській парламент – до 
Кампусу». До її проведення також долучилась Україн-
ська Асоціація Міжнародного Права.

Цьогоріч конференція також відбувалась за підтрим-
ки програми Львівської Міської  Ради «Львів Науко-
вий».

Серед учасників були експерти з Великої Британії, 
Польщі та Макао, а також українські науковці з різних 
міст України: Бердянська, Вінниці, Глухова, Дніпра, Дро-
гобича, Запоріжжя, Івано-Франківська, Києва, Кривого 
Рогу, Луцька, Львова, Маріуполя, Одеси, Полтави, Сум, 
Ужгорода, Умані, Харкова, Черкас, Чернівців.

Вітчизняні та закордонні доповідачі на пленарно-
му засіданні зосередились на як на досягненнях, так і 
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проблемах, у розбудові відносин між Україною та Євро-
пейським Союзом. У рамках тематичних секцій конфе-
ренції були виголошені доповіді з різних аспектів дво-
сторонньої співпраці. Ви маєте можливість детально 
ознайомитися з їхнім змістом на сторінках другого ви-
пуску «Українського Щорічника Європейських Інтегра-
ційних Студій». 

 

 З повагою,
Українська Асоціація Викладачів та Дослідників 

Європейської Інтеграції
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безпеки Державної установи 
«Інститут економіки 
природокористування
та сталого розвитку 
Національної академії наук 
України»

ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННІ ЗАГРОЗИ 
З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ 

УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

NATURAL-TECHNOGENIC TREATS 
FROM THE TEMPORARILY OCCUPIED TERRITORIES 

OF UKRAINE IN THE CONTEXT 
OF EUROPIAN INTEGRATION PROCESSES 

Анотація. Розглядаються у загальноєвропейському 
контексті загрози природно-техногенній безпеці, які по-
стали у зв’язку з окупацією частини території України. Ви-
значаються найбільш масштабні з цих загроз та чинники, 
що впливають на їх виникнення та поширення. Аналізу-
ються можливості поширення природно-техногенних за-
гроз з тимчасово окупованих територій України на інші 
території. Подається бачення шляхів нейтралізації цих за-
гроз як одного з напрямів поглиблення процесів європей-
ської інтеграції. 

Ключові слова: безпека людського життя, європейська 
інтеграція, тимчасово окуповані території України, при-
родно-техногенні загрози, моніторинг загроз. 

Annotation. The threats to natural-technogenic security
arising from the occupation of a part of the territory of Ukraine 
are considered in a pan-European context. The most widescale
of these threats and the factors influencing their origin and
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distribution are determined. The possibilities of the spread of
natural-technogenic threats from the temporarily occupied ter-
ritories of Ukraine to other territories are analyzed. A vision is 
given of ways to neutralize these threats as one of the directions 
for deepening the processes of European integration.

Keywords: security of human life, European integration, 
temporarily occupied territories of Ukraine, natural-techno-
genic threats, monitoring of threats.

Безпека людського життя українською громадськістю, 
і зокрема тими її представниками, хто найбільш актив-
но обстоює незмінність курсу на європейську інтеграцію 
України [1], розглядаються серед ключових принципів на 
яких мають здійснюватись взаємовідносини між Україною 
та Європейським Союзом, поряд із такими засадничими 
принципами як: верховенство права, ефективне урядуван-
ня, вільна ринкова економіка та забезпечення добробуту. 
Однак європейські принципи безпеки піддаються серйоз-
ним випробуванням з часу окупації частини суверенної 
території нашої держави. Наявність зазначених окупова-
них територій нині являє собою один з головних викликів 
взаємодії України з ЄС.

Тимчасово окуповані території України як нова реаль-
ність для нашої країни, Європи та усього світу локалізу-
ються у вигляді двох зон, а саме: на Кримському півострові 
та у прилеглих до південно-східної ділянки україно-росій-
ського кордону районах Донецької і Луганської областей, 
які прийнято називати Донбасом. Виникнення у 2014 році 
зазначених територій обумовлено військовою агресією 
проти нашої держави з боку Російської Федерації, тому ці 
території передусім пов’язуються із загрозами військово-
го характеру. Також викликають постійне занепокоєння 
гуманітарні проблеми, породжені тимчасовою окупацією 
частини території України.

Однак, поряд із цим, існують природно-техногенні загро-
зи, які походять з тимчасово окупованих територій України. 
І, як видається, загрози природно-техногенного характеру 
з цих територій є не менш небезпечними, ніж військові за-
грози, а в дечому можуть навіть перевищувати їх.
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Усвідомлення загроз природно-техногенних та еколо-
гічних небезпек з територій нашої держави, які перебува-
ють під окупацією, вимагає пошуку шляхів та засобів сто-
совно їх нейтралізації, що передбачає дослідження різних 
аспектів вказаної проблематики. Наша мета розглянути 
її у контексті актуальних питань європейської інтеграції 
України.

Природно-техногенні загрози з тимчасово окупованих 
територій України є не лише загрозами для навколишньо-
го середовища, пов’язаними із веденням інтенсивних бо-
йових дій, але і з тим, що ці території (і передусім Донбас) є 
насиченими об’єктами техносфери, які створюють надмір-
не техногенне навантаження на довкілля та, у разі аварій-
них ситуацій, становлять потенційну екологічну загрозу. 
Значна частина вказаних об’єктів є застарілими в техніко-
технологічному плані й, відповідно, вони являють собою 
головні чинники формування складної екологічної ситу-
ації в районах їх розташування. Внаслідок діяльності цих 
промислових об’єктів, ще задовго до окупації, утворились 
зони екологічного неблагополуччя, а в окремих випадках 
– зони екологічного лиха, передусім на тих територіях До-
нецької та Луганської областей, які нині перебувають під 
окупацією.

Екологічно напружена ситуація, що характерна для 
Донбаського регіону, зумовлюється як величезним антро-
погенним навантаженням на довкілля, так і насамперед, 
гірничо-видобувною, металургійною та хімічною спеці-
алізацією його промисловості. Поряд із промисловими 
об’єктами тих галузей, що мають виробничий цикл, який 
передбачає використання шкідливих для здоров’я людини 
і навколишнього природного середовища речовин, а та-
кож отримання небезпечних в екологічному плані відходів 
і кінцевої продукції, небезпеку для екології, як на Донбасі, 
так і в Криму, становлять також сховища та відстійники 
цих відходів.

Разом із тим, на неконтрольованих державною владою 
України територіях, з початком їх окупації відмічається 
виникнення нових загроз природно-техногенного та еко-
логічного характеру. Найбільш масштабними та небез-
печними серед цих загроз є насамперед ті, які пов’язані зі 
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змінами у гідрогеологічному та гідрохімічному режимах 
підземних вод, що на різних зонах тимчасово окупованих 
територій зумовлюється певними, характерними для них, 
чинниками.

Так, на Кримському півострові зазначена ситуація ви-
никла в наслідок, вимушеного обставинами окупації, пе-
рекриття водопостачання через Північнокримський канал, 
після чого почалося безконтрольне відкачування підзем-
них водоносних горизонтів прісної води, що призводить 
до виснажування її джерел та до засолення підземних вод, 
а також ґрунтів. Відтак на окупованому півострові відбу-
вається різке зниження якості води – як питної, так і тех-
нічної [2].

На окупованих територіях Донецької та Луганської об-
ластей природно-техногенні загрози, пов’язані зі змінами 
гідрогеологічного та гідрохімічного режимів підземних 
вод, зумовлені неконтрольованим затопленням закритих 
шахт, що може мати різноманітні негативні наслідки. Най-
більшою гостротою, серед усіх негативних наслідків виходу 
на поверхню води із затоплюваних вугільних шахт, виріз-
няється забруднення цими шахтними водами поверхневих 
вод і підземних водоносних горизонтів, що слугують дже-
релами питної води, роблячи її таким чином непридатною 
для вживання людьми [3; 4]. При цьому особливо загроз-
ливою є ситуація на шахті в місті Юнокомунарівськ, на 
якій свого часу було здійснено підземний ядерний вибух, 
внаслідок чого там утворилося накопичення радіоактив-
них речовин [5; 6; 7]. Про припинення відкачування води 
на названій шахті оголосила діюча на окупованих терито-
ріях Донецької області влада [4; 8].

Окрім того, надзвичайно серйозною техногенною не-
безпекою, породженою підтопленням шахт, може стати 
просідання ґрунту та техногенні землетруси, що потен-
ційно загрожує цілим містам та селищам [3; 8; 9]. Ця не-
безпека є загрозливою і для населених пунктів на звіль-
нених територіях, оскільки вони знаходяться на пониззі, 
відносно затоплюваних шахт, на ґрунтах, під якими на-
явні гірські породи, що піддаються розмиванню водою і, 
відповідно, саме в ці ґрунти просочуються шахтні води 
[10].



14

Отже, існуючі та нові загрози природно-техногенній та 
екологічній безпеці на тимчасово окупованих територіях 
мають неоднаковий ареал поширення в разі їх реалізації, а 
саме: їх негативна дія може локалізуватися як у межах цих 
територій, так і може становити небезпеку для сусідніх ре-
гіонів нашої держави, що не є окупованими.

Нещодавно, як відомо, в окупованому Криму одна з по-
тенційних природно-техногенних загроз зреалізувалась. 
Мова йде про хімічне підприємство «Кримський Титан», 
або ПАТ «Ukrainian Chemical Product», на якому відбувся 
викид шкідливої хімічної речовини, від якої постраждали 
як мешканці навколишні тимчасово окупованих терито-
рій, так і прилеглі до них поселення Чаплинського та Ка-
ланчакського районів Херсонської області [11].

Виникнення подібної ситуації видається цілком мож-
ливим і стосовно підприємств екологічно небезпечних га-
лузей промисловості, які концентруються на окупованих 
частинах Донецької та Луганської областей

Усвідомлення небезпек природно-техногенного та еко-
логічного характеру, які можуть загрожувати з тимчасово 
окупованих територій України обумовлює необхідність 
попередження цих небезпек. Однак перелік заходів, які 
на сьогодні можливо застосовувати при цьому, видається 
надто обмеженим, виходячи з фактичної неможливості для 
української влади впливати на перебіг процесів розвитку 
природно-техногенних та екологічних загроз на тимчасо-
во окупованих територіях. Це обумовлює, застосування у 
якості єдиного дієвого засобу, щодо відповідного впливу, 
апелювання до європейських та інших міжнародних орга-
нізацій.

Проте треба враховувати, що окуповані території Укра-
їни в географічному плані є досить віддаленими від захід-
ної частини Євразійського континенту, де розташовані 
країни Європейського Союзу. (У зв’язку із зазначеним, 
видається показовим те, що саме район цих територій у 
давнину вважався прикордонням між Європою і Азією.) 
На них, незважаючи на значну концентрацію потенційно 
небезпечних промислових виробництв, відсутні об’єкти, 
потенційна аварійна ситуація на яких, може мати вплив 
на віддалені європейські країни. І навіть при найбільш 
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несприятливому розвитку подій стосовно сховища радіо-
активних речовин – наслідку підземного ядерного вибуху 
на шахті у Юнокомунарівську, радіаційне зараження буде 
загрожувати лише навколишнім територіям Донецької і 
Луганської областей України та Ростовської області Росій-
ської Федерації, а також акваторії Азовського моря, що ма-
тиме мінімальні наслідки для Світового океану, оскільки 
це море є його найвіддаленішою, заглибленою у континент, 
частиною. Отже, природно-техногенні загрози з тимчасо-
во окупованих територій України не розповсюджуються 
на країни Європейського Союзу та, відповідно, об’єктивно 
не викликають значного занепокоєння для громадськості 
цих країн.

У цьому зв’язку, варто зазначити, що, згадувані вище, 
події пов’язані з аварійним викидом шкідливих речовин на 
«Кримському титані», до певної міри, можуть послугувати 
моделлю розвитку ситуації в разі реалізації техногенної чи 
екологічної загрози на тимчасово окупованих територіях 
нашої країни, включаючи дії окупаційної влади і реакцію 
міжнародної та європейської спільноти.

Так, окупаційна адміністрація, здійснюючи певні заходи 
з подолання наслідків виниклої техногенної аварії, намага-
лася всіляко применшити їх шкоду для здоров’я населен-
ня, викликаючи його справедливу критику, але в цілому 
виявилась недостатньо ефективною.

Міжнародна реакція на техногенну аварію на хімічному 
заводі в окупованому Криму не була активною, тому, що 
ця ситуація не становила загрози іншим країнам.

Водночас Президент України Петро Порошенко закли-
кав створити міжнародну комісію для того, щоб знайти 
причину і зупинити екологічну катастрофу, негативні на-
слідки якої з окупованого Криму безпосередньо відчува-
ються на материковій Україні [12]. Також були відповідні 
звернення до міжнародних організацій з боку Міністер-
ства закордонних справ України та Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини. Проте ці заклики не 
мали дієвих наслідків.

Проте у подальшому активна участь міжнародних і 
європейських організацій у справах стосовно тимчасо-
во окупованих територій України, в тому числі й щодо 
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природно-техногенних та екологічних загроз, видаєть-
ся обов’язковою. Адже на ці території, що залишаються 
щільно ізольованою зоною, мають доступ лише певні єв-
ропейські структури і передусім Спеціальна моніторинго-
ва місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі 
в Україні.

Сьогодні заходи міжнародного впливу на сторону оку-
панта пов’язані передусім з військовою та гуманітарною 
проблематикою. Але важливо також, щоб ці заходи вра-
ховували і проблему природно-техногенних та екологіч-
них загроз з окупованих територій України, що має бути 
важливим напрямом запобіганню вказаним небезпекам. У 
цьому напрямі має відбуватись вплив на окупаційну владу 
з метою забезпечення нею умов для моніторингу ситуації 
на об’єктах, що є потенційно загрозливими для природно-
техногенної та екологічної безпеки, за участю уповноваже-
них міжнародними організаціями незалежних експертів.

Велике значення при цьому безперечно матиме участь 
структур Європейського Союзу. Зазначена участь може 
здійснюватись у рамках співробітництва України та Євро-
пейського Союзу в сфері охорони навколишнього природ-
ного середовища.

Окрім здійснення моніторингу потенційно небезпечних 
для довкілля об’єктів на тимчасово окупованих територі-
ях, цілком можливим є, вже на сьогоднішньому етапі роз-
витку подій, розпочати формування міжнародного фонду 
з метою запобігання природно-техногенних і екологічних 
загроз із цих територій та їх подальшої екологічної реабі-
літації – передусім районів Донбасу, як найбільш постраж-
далих внаслідок воєнних дій та загальної антропогенної 
деградації довкілля.

Таким чином, аналіз потенційних наслідків природ-
но-техногенних загроз, які постали у зв’язку з окупацією 
частини території України, а також напрямів щодо їх ней-
тралізації, засвідчує необхідність активної участі в цьому 
процесі міжнародних та європейських організацій. Най-
більш оптимальним видається здійснення вказаної діяль-
ності в рамках поглиблення процесів європейської інте-
грації України.
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РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 
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Анотація. У статті досліджено зміст, нормативно-пра-
вову базу регіональної політики України та транскор-
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донного співробітництва, співпрацю на рівні місцевих 
спільнот, історію становлення цієї політики та співпраці, 
а також проблеми, які стоять на перешкоді успішної її ре-
алізації. Проаналізовані конкретні програми єврорегіонів, 
у яких бере участь Україна та завдання України в контексті 
виконання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. 

Ключові слова: регіональна політика, ЄС, Україна, Уго-
да про асоціацію, транскордонне співробітництво, євроре-
гіони.

Annotation: The article examines the content, regulatory
and legal basis of Ukraine’s regional policy and cross-border 
cooperation, cooperation at the level of local communities, the 
history of the formation of this policy and cooperation, as well 
as problems that hinder its successful implementation. The sp-
ecific programs of Euroregions involving Ukraine and the tasks
of Ukraine in the context of the implementation of the Associa-
tion Agreement between Ukraine and the EU are analyzed.

Key words: regional policy, EU, Ukraine, Association Agree-
ment, cross-border cooperation, Euroregions.

Процеси децентралізації та прискорення розвитку регі-
онів є сферами, що належать до ключових у сфері держав-
ної політики України. Протягом останніх років спостеріга-
ється напрацювання і затвердження концепцій, стратегій 
та законодавчих актів, які розробляють та регулюють цей 
євроінтеграційний напрям державного поступу України. 
Розробляючи напрями трансформацій, експертне серед-
овище та владні структури ставлять за мету запозичити 
досвід, моделі і успішні приклади окремих європейських 
країн та міжнародних організацій континенту.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС стає підставою 
для реалізації новітніх механізмів у політиці регіонального 
розвитку, зокрема розвитку транскордонного співробіт-
ництва як важливого засобу її проведення. Зокрема Глава 
27 Розділу V («Економічне та галузеве співробітництво») 
Угоди закріплює положення про транскордонне та регіо-
нальне співробітництво між Україною та ЄС [16]. 

В угоді зазначено, що Україна та ЄС сприяють взаєморо-
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зумінню та двосторонньому співробітництву у сфері регі-
ональної політики щодо методів формування та реалізації 
регіональних політик, зокрема багаторівневого управлін-
ня та партнерства, з особливим наголосом на розвитку 
відсталих територій та на територіальному співробітни-
цтву, при цьому створюючи канали зв’язку та активізую-
чи обмін інформацією між національними, регіональними 
та місцевими органами влади, соціально-економічними 
утвореннями та представниками громадянського суспіль-
ства (Стаття 446) [16].

Партнери підтримують та посилюють залучення місце-
вих та регіональних органів влади до транскордонного та 
регіонального співробітництва та відповідних управлін-
ських структур з метою посилення співробітництва шля-
хом створення сприятливої законодавчої бази, підтримки 
та нарощування потенціалу розвитку, а також забезпечен-
ня зміцнення транскордонних та регіональних економіч-
них зв’язків та ділового партнерства (Стаття 447) [16].

Україна та ЄС зміцнюють та заохочують розвиток таких 
складових транскордонного та регіонального співробіт-
ництва, як, inter alia, транспорт, енергетика, комунікацій-
ні мережі, культура, освіта, туризм, охорона здоров’я та 
інших сфер, охоплених Угодою про асоціацію, які містять 
елементи транскордонного та регіонального співробітни-
цтва. Вони, зокрема, сприяють розвитку транскордонного 
співробітництва щодо модернізації, забезпечення облад-
нанням та координації роботи служб надання допомоги за 
умов надзвичайних ситуацій (Стаття 448) [16]. 

Виконання Угоди про асоціацію запроваджує нове ба-
чення регіональної політики як політики, яка сприяє еко-
номічному розвитку, стимулює залучення закордонних ін-
вестицій, запровадження інноваційних технологій, сприяє 
підвищенню зайнятості населення. Цей підхід сприяє модер-
нізації усталеного розуміння регіональної політики, як спо-
собу подолання розбіжностей у розвитку регіонів. Відтак, 
він стає передумовою налагодження партнерських відносин 
та співпраці між українськими громадами та самоврядни-
ми спільнотами в Європі, забезпечує можливість пошуку й 
отримання грантової підтримки для здійснення значимих 
програм місцевого розвитку та європейського досвіду.
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Належить наголосити, що виконання цієї частини Уго-
ди про асоціацію, сприяє виконанню інших її напрямів зо-
крема тих, які стосуються створення зони вільної торгівлі, 
співробітництва у сфері сільського господарства, тран-
спорту, енергетики, навколишнього середовища тощо. Чим 
більшим потенціалом будуть володіти органи місцевого 
самоврядування, тим сприятливішою буде економічна та 
інвестиційна ситуація у регіоні. Це, у свою чергу мотивува-
тиме підприємницькі кола до імплементації європейських 
норм і стандартів у питаннях технічного регулювання і 
стандартизації, санітарного і фітосанітарного нагляду, за-
хисту конкуренції.

Європейський Союз зацікавлений у проведенні в Укра-
їні регіональної політики сучасного зразка. Реалізації цих 
амбітних планів покликані сприяти надання експертної 
допомоги, грантової підтримки. Відкрито лінію фінансової 
підтримки регіонального розвитку, із бюджету Європей-
ського Союзу, яка буде проводитись через тендери Дер-
жавного фонду регіонального розвитку безпосередньо до 
державного бюджету. Регулює співпрацю - Угода про асо-
ціацію між Україною та Європейським Союзом, згідно якої 
проводиться низка заходів, спрямованих на трансформа-
цію політики регіонального розвитку, здійснення тран-
скордонної співпраці та розвиток сільських територій. В 
її межах проводиться співпраця у різноманітних сферах 
економіки України, зокрема транспорту, енергетики, ко-
мунікаційних мереж, культури, освіти, туризму, охорона 
здоров’я та інших напрямів, які стосуються політики регі-
онального розвитку та транскордонного співробітництва 
[18].

Першопочатково завдання регіональної політики трак-
тувалися як низка заходів державного регулювання еко-
номіки (або державного втручання), як механізми впливу 
на посилення цього процесу. Однак, таке розуміння регі-
ональної політики, базованої на державному втручанні 
в ринкові процеси, засвідчило свою неспроможність, бо 
лише підсилювало нерівномірність у розвитку між регіо-
нами, а не їх ліквідацію.

Усталене бачення політики регіонального розвитку пе-
редбачає розв’язання проблем на місцевому територіаль-
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ному рівні. Нові інструменти в координації цієї політики 
стосується численних соціально-економічних проблем, 
взаємодії певних секторів, які знаходяться за межами ад-
міністративно-територіального поділу. У таких умовах 
роль центрального уряду не зменшується, а набуває но-
вого змісту. Цей державний інститут залишається впли-
вовим суб’єктом управління, а також одним із головних 
засобів фінансування. Відтак, завданням нашої держави 
є напрацювання низки офіційних документів, ухвал та 
рекомендацій, з метою забезпечення координації, за до-
помогою яких формується та втілюється регіональна по-
літика. Окрім Угоди про Асоціацію основними актами за-
конодавства та засобами розвитку регіональної політики 
в Україні є Закон України «Про засади державної регіо-
нальної політики» від 5 лютого 2015 р.; Державна стратегія 
регіонального розвитку України, затверджена постановою 
Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. Основним 
інструментом підтримки Європейським Союзом реаліза-
ції Державної стратегії регіонального розвитку є укладена 
в листопаді 2014 р. і ратифікована Угода про фінансування 
Програми підтримки секторальної політики – Підтримка 
регіональної політики України, яка відкрила можливість 
залучити фінансування з фондів Європейського Союзу в 
розмірі 55 млн. євро для реалізації завдань державної ре-
гіональної політики. Термін реалізації Угоди – 2020 р. Ко-
шти секторальної бюджетної підтримки надходитимуть 
до державного бюджету траншами (перший очікувався у 
2015 р.). Кошти розподілялися через тендери Державного 
фонду регіонального розвитку. Шляхи підготовки, крите-
рії та відбір інвестиційних програм і проектів, а також ви-
користання коштів державного фонду регіонального роз-
витку визначені постановами Кабінету Міністрів України 
від 18 березня 2015 р. [12]. 

Не менш важливим напрямом співпраці України та 
Європейського Союзу є транскордонне співробітництво. 
Його нормативно-правова база включає теж низку зако-
нів, європейських документів, ратифікованих Україною, 
двосторонні та багатосторонні міжнародні угоди, підписа-
ні Україною з іншими державами.

14 липня 1993 р. наша держава приєдналася до Євро-
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пейської рамкової конвенції про транскордонне співро-
бітництво між територіальними громадами та місцевими 
органами влади. 2004 року Україна підписала протоколи 
цієї Конвенції. 24 червня 2004 р. прийнято Закон України 
«Про транскордонне співробітництво». Документ пропи-
сує завдання та засади здійснення державної політики у 
цій сфері, можливі механізми сприяння транскордонній 
співпраці та джерела фінансування [15].

Транскордонна співпраця України проводиться як з 
країнами Європейського Союзу, так і на кордонах з інши-
ми державами, зокрема Російською Федерацією, Республі-
кою Білорусь та Республікою Молдова. Міжрегіональне та 
транскордонне співробітництво із ЄС здійснюється через 
низку консультативних, дорадчих та інших допоміжних 
міжвідомчих робочих органів з питань європейської інте-
грації. Це зокрема:

• Координаційний центр з провадження діяльності, 
пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії Євро-
пейського Союзу для Дунайського регіону;

 • Міжвідомча комісія з питань підтримки транскордон-
ного співробітництва;

• Українсько-Угорська міжурядова змішана комісія з 
питань транскордонного та прикордонного співробітни-
цтва;

• Українсько-Словацька міжурядова комісія з питань 
транскордонного співробітництва;

• Українсько-Польська міжурядова координаційна рада 
з питань міжрегіонального співробітництва [12].

Транскордонна співпраця є тим найуспішнішим меха-
нізмом в межах якого здійснюються євроінтеграційний 
поступ України, і відбувається за допомогою функціону-
вання територіальних громад прикордонних країн у тран-
скордонних об’єднаннях.

Україна бере участь у роботі дев’яти єврорегіонів: «Буг», 
«Карпатський», «Нижній Дунай», «Верхній Прут», «Дні-
про», «Слобожанщина», «Ярославна», «Дністер» та «Дон-
бас». До складу єврорегіонів входять Волинська, Вінниць-
ка, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, 
Чернівецька, Чернігівська, Харківська, Луганська, Доне-
цька та Сумська області України [11].
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З 9 існуючих єврорегіонів 4 («Буг», «Карпатський», «Ниж-
ній Дунай», «Верхній Прут») створені з країнами Європей-
ського Союзу (Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина).

До складу єврорегіонів, належить більше 40% від за-
гальної площі території України. На цих землях проживає 
майже половина населення нашої країни. До складу дев’я-
ти єврорегіонів входять 12 областей, 203 райони, 246 міст 
України та адміністративно-територіальні одиниці 7 євро-
пейських країн. Діяльність єврорегіонів, як вже зазнача-
лось, присвячується залучення інвестицій, привабливим 
ринковим зв’язкам українських регіонів та сусідніх держав, 
що теж співпрацюють у єврорегіонах. Із 2014 р. співробіт-
ництво в межах єврорегіонів, створених за участю Росій-
ської Федерації («Дніпро» «Слобожанщина», «Ярославна» 
та «Донбас»), не здійснюється [4]. 

При досить розвиненій нормативно-правовій базі, у за-
конодавстві України, мало місця приділено питанням ре-
гулювання діяльності та оподаткування ОЄС. Тому ці про-
блеми повинні бути розвинені або удосконалені .

Транскордонне співробітництво відбувалося і у межах 
Європейського інструменту сусідства та партнерства 2007-
2013 і передбачали співробітництво на регіональному рівні 
між країнами-партнерами ЄІСП та країнами-членами ЄС, 
як по сухопутних кордонах, так і в рамках морських басей-
нів. Загальний бюджет 10 програм ЄІСП складав близько 
1,1 млрд. євро (складав із внесків фондів ЄІСП та Європей-
ського фонду регіонального розвитку) [1].

Відповідно до затверджених Європейською Комісією 
Стратегії прикордонного співробітництва 2007-2013 рр. 
та Індикативної програми 2007-2010 рр. з прикордонного 
співробітництва ЄІСП Україна брала участь у 4 наступних 
програмах:

• «Україна – Польща – Білорусь»; індикативний бюджет 
Програми 186,201 млн. євро;

• «Україна – Угорщина – Словаччина – Румунія»; інди-
кативний бюджет Програми 68,638 млн. євро.

• «Україна – Румунія – Республіка Молдова»; індикатив-
ний бюджет Програми 126,718 млн. євро.

• «Басейн Чорного моря»; індикативний бюджет Про-
грами 25,697 млн. євро.
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В рамках Програм обов’язковою є умова співфінансу-
вання кожного проекту, як правило 10%.

У підсумку проведених конкурсів та  запропонованих 
для фінансування потужних (інфраструктурних) проектів 
ППС ЄІСП грантова частина допомоги для України стано-
вить 115,691 млн. євро для 200 проектів, в розрізі за про-
грамами:

• «Україна – Польща – Білорусь» – 47,250 млн. євро
• «Україна – Угорщина – Словаччина – Румунія» – 

27,578 млн. євро
• «Україна – Румунія – Республіка Молдова» – 37,651 

млн. євро
• «Басейн Чорного моря» – 3,212 млн. євро [12].
Великий інтерес становить діяльність у межах співпраці 

програми “Басейн Чорного моря“. Балто-чорноморський 
вектор становить один із найперспективніших векторів 
зовнішньої політики України і заслуговує підвищеної ува-
ги та розвитку . Проекти Програми мають наступні пріо-
ритети :

1) Сприяння соціальному та економічному розвитку в 
прикордонних регіонах;

2) Спільна співпраця з метою вирішення спільних про-
блем;

3) Підтримка культурних та освітніх мереж з метою 
створення загального культурного середовища в басейні 
Чорного моря.

Партнерами за Програмою є Вірменія, Азербайджан, 
Болгарія, Греція, Грузія, Румунія, Молдова, Росія, Туреччи-
на, Україна. Програма розповсюджувалася на такі регіони 
України: АРК Крим (співпраця припинена в 2014 р.), м. Се-
вастополь (співпраця припинена в 2014 р.), Одеська, Хер-
сонська, Миколаївська, Запорізька та Донецька області.

30.06.2009 – 12.10.2009 проведено збір заявок у межах 
першого конкурсу за Програмою. Всього було подано 173 
проектних пропозицій, серед яких 11 – з українськими 
аплікантами. Бюджет першого конкурсу складав 7 197 097 
євро. Були затверджені результати першого конкурсу на 
подачу заявок за першим та другим пріоритетом (всього 
– 16 проектів, з яких 11 за участю української сторони в 
якості партнерів, де 7 – з партнерами із Одеської обл., 2 – з 
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АРК та 2 – з м. Севастополь). Грантова частина для України 
складала  – 695 154 євро.

16.06.2011 – 30.09.2011 проведено набір заявок в рам-
ках другого конкурсу на подання проектних пропозицій. 
Бюджет конкурсу складає 18 984 132,45 євро. 15 червня 
2012 року в м. Бухарест відбулося засідання СМК в м. Бу-
харест, де були затверджені результати другого конкурсу 
на подачу заявок. Всього – 41 проект, з яких 30 за участю 
української сторони (1 – в якості головного партнера та 
29 в якості партнерів), де 18 – з партнерами із Одеської 
обл., 5 – з АРК, 4 – з м. Севастополь, 2 – з м. Запоріжжя, 
1– з м. Миколаїв). Фінансування  для України складало 
– 2 516 377,0 євро.

2013 року запрацювала підготовка програм прикордон-
ного співробітництва в рамках Європейського інструменту 
сусідства на 2014–2020 роки. Україна бере участь у 4 спіль-
них операційних програмах прикордонного співробітни-
цтва Європейського інструменту сусідства 2014–2020 роки, 
а саме «Польща – Україна – Білорусь», «Угорщина – Словач-
чина – Румунія – Україна», «Румунія – Україна» та «Басейн 
Чорного моря» (далі – ППС ЄІС). ППС ЄІС будуть поширю-
ватися на 14 областей України, представники яких спільно 
з представниками країн-учасниць беруть активну участь у 
підготовці спільних операційних документів ППС ЄІС [12].

Правовою базою підготовки ППС ЄІС відбувалася у 
відповідності до:

• Регламенту (ЄС) № 232/2014 Європейського Парламен-
ту і Ради від 11 березня 2014 року про загальні положення 
Європейського інструменту сусідства;

• Регламенту Комісії (ЄС) № 897/2014 від 18 серпня 2014 
року, в якому викладено правила реалізації програм при-
кордонного співробітництва, що фінансуються згідно з Ре-
гламентом (ЄС) № 232/2014 Європейського Парламенту і 
Ради від 11 березня 2014 року про загальні положення Єв-
ропейського інструменту сусідства;

• Програмного документу з підтримки Європейським 
Союзом прикордонного співробітництва в рамках Євро-
пейського інструменту сусідства 2014-2020 [2].

Програма транскордонної співпраці «Басейн Чорного 
моря» на 2014-розпочалася 19 квітня 2013 року в м. Буха-
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рест (Румунія), де відбулося перше засідання Спільного 
програмного комітету з підготовки програми прикордон-
ного співробітництва «Басейн Чорного моря» ЄІС (далі – 
СПК). Від української сторони у заході участь взяли пред-
ставники Мінекономрозвитку та МЗС.

Під час заходу обговорювалися такі питання порядку 
денного:

• правила та процедури СПК з підготовки ППС ЄІС 
2014–2020 рр.;

• стан справ з підготовки майбутньої спільної операцій-
ної програми в рамках ЄІС 2014–2020 рр.;

• пропозиції щодо перших кроків з підготовки майбут-
ньої спільної операційної програми в рамках ЄІС 2014–
2020 рр.;

• технічне завдання з стратегічного планування та роз-
робки Спільної операційної програми ЄІС 2014–2020 рр.;

• структура управління Спільної операційної програми 
ЄІС 2014–2020 рр.;

• індикативний графік роботи СПК з підготовки Спіль-
ної операційної програми ЄІС 2014–2020 рр.

20 червня 2013 року в м. Констанца (Румунія) відбулося 
друге засідання Спільного програмного комітету з підго-
товки програми прикордонного співробітництва «Басейн 
Чорного моря» ЄІС. Українська сторона була представлена 
Міністерством економіки та розвитку та Одеської облдер-
жадміністрації.

У підсумку було напрацьовано низку рішень з підготов-
ки. Зокрема було:

• призначено орган управління та орган з аудиту спіль-
ної операційної програми ЄІС 2014–2020 рр., а саме Мініс-
терство регіонального розвитку та державного управління 
Румунії та Рахункову палату Румунії відповідно;

• обговорено методологію соціально-економічного ана-
лізу поточних пріоритетів та потреб регіонів, які беруть 
участь у цій програмі;

• домовлено надіслати до Міністерства регіонального 
розвитку та державного управління Румунії інформацію 
щодо статистичних даних регіонів України, які братимуть 
участь у ППС ЄІС «Басейн Чорного моря» відповідно до 
форми, запропонованої європейською стороною.
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Під час проведених засідань Спільного програмного 
комітету з підготовки ППС ЄІС «Басейн Чорного моря» 
(від української сторони у заході участь взяли представ-
ники МЗС та Одеської облдержадміністрації) було пред-
ставлено аналіз соціальної та економічної ситуації, що 
створював необхідний грунт для розробки стратегії про-
грами, напрацювання її пріоритетів та цілей; здійснено 
оцінку результатів технічних брифінгів у державах-чле-
нах щодо напрацювання спільної системи менеджменту і 
контролю програми тощо, а також відбулася дискусія між 
учасниками, цілей та пріоритетів майбутньої ППС ЄІС, 
ролі та обов’язків ключових органів управління ППС 
ЄІС.

Згідно з Національною стратегією модернізації “Украї-
на 2020”, затвердженою Кабінетом Міністрів України, дер-
жавна регіональна політика спрямована на попередження 
зростання диспропорцій, які гальмують розвиток регіонів; 
забезпечення комфортного та безпечного середовища для 
життя людей, незалежно від місця проживання. Зменшен-
ня регіональних диспропорцій буде забезпечено шляхом 
посилення узгодженості політики, що сприяє розвитку 
“точок зростання” та підтримки економічно менш розви-
нених і депресивних територій [22].

Таким чином, політика регіонального розвитку та тран-
скордонне співробітництво України є дієвим механізмом 
європейської інтеграції. Різниця в регіональному розвитку 
в Україні зумовлює необхідність диференційованого підхо-
ду до реалізації регіональної державної політики шляхом 
підвищення автономії регіонів у визначенні довгостроко-
вої стратегії соціально-економічного розвитку, вибору за-
собів її реалізації; зміна акценту з екзогенного розвитку 
проблемних зон на стимулювання їх ендогенного потенці-
алу за рахунок скорочення державних ресурсів, спрямова-
них на розвиток цих регіонів; залучення місцевих громад, 
підприємств та громадських організацій до управління та 
вирішення проблем регіонального розвитку.
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Анотація. Огляд основних питань адаптації національ-
ного законодавства України до права ЄС у сфері захисту 
іноземних інвестицій дає можливість визначити вектор 
розвитку інвестиційного законодавства України. Аналіз 
та співвідношення основних принципів та норм у сфері 
здійснення інвестиційної діяльності, відображених у праві 
ЄС, із інвестиційним законодавством України сприятиме 
гармонізувати правове регулювання, що впливатиме на 
привабливість інвестиційного клімату для іноземних ін-
весторів. 

Ключові слова: іноземні інвестиції, інвестиційне законо-
давство, захист іноземних інвестицій.
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Annotation: An overview of the main issues of adaptation 
of Ukrainian national legislation to EU legislation in the fie-
ld of protection of foreign investments gives an opportunity to 
determine the vector of development of investment legislation 
in Ukraine. The analysis and correlation of the basic principles
and norms in the sphere of investment activity reflected in the
EU legislation with the investment legislation of Ukraine will 
facilitate the harmonization of the legal regulation that will inf-
luence the attractiveness of the investment climate for foreign 
investors.

Key words: foreign investments, investment legislation, pro-
tection of foreign investments. 

Розвиток держави, зумовлений не в останню чергу ін-
теграційними процесами, шляхом збільшення обсягів на-
ціонального виробництва створює передумови сприятли-
вого клімату для іноземного інвестування. Інвестиційна 
привабливість країни оцінюється не тільки економічними 
показниками (динаміка участі держави у зовнішньоторго-
вельних відносинах тощо), а також ступенем урегульова-
ності питань захисту іноземних інвестицій від можливої 
дискримінації, проблем із репатріацією дивідендів, екс-
пропріації тощо. В умовах глобалізаційних та інтеграцій-
них процесів адаптація національного законодавства, зо-
крема інвестиційного, до стандартів транснаціонального 
та міжнародного права має комунікаційний та регулятив-
ний напрям у безперебійному функціонуванні системи 
стимулювання притоку іноземних інвестицій та розвитку 
зовнішньоекономічних (торговельних) відносин між дер-
жавами.

На сьогодні Європейський Союз є одним з найбіль-
ших іноземних інвесторів України. Незважаючи на те, 
що Україна нагально потребує іноземних інвестицій, для 
них існують серйозні перешкоди, зокрема нестабільне та 
непередбачуване законодавство, відсутність незалежної 
судової влади, корпоративне рейдерство, переслідування 
з боку податкових органів, недоліки в імплементації зако-
нів, затримки і непрозорість у поверненні ПДВ, корупція 
та низький рівень захисту прав власності [4, с. 42].
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27 червня 2014 року була підписана економічна частина 
Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Сою-
зом. Такий крок дозволив вивести співробітництво Укра-
їни та Європейського Союзу на новий рівень, створивши 
передумови створення зони вільної торгівлі, майже по-
вну ліквідацію тарифів та бар’єрів у сфері надання послуг, 
здійснення інвестиційної діяльності. Реалізація даної Уго-
ди потребує реформ згідно з взятими на себе зобов’язань; 
на даний момент діє план реалізації Угоди про Асоціацію 
України з Європейським Союзом на 2017-2025 роки, при-
йнятий 25 жовтня 2017 року. 

Важливим аспектом співпраці України з ЄС у інвес-
тиційному полі є розширення законодавства у сприянні 
захисту іноземних інвестицій. Нормативно-правовими 
актами передбачено заборону націоналізації іноземних 
інвестицій та дію національного режиму інвестиційної ді-
яльності. Необхідно зауважити, рівень відповідності норм 
обох сторін (України та ЄС) є недостатнім, тому доречно 
було зазначено Т. П. Яхно та З. Я. Макогин щодо необхід-
ності продовжувати процес гармонізації системи стандар-
тизації України відповідно до стандартів, норм і правил 
Європейського Союзу, а також створити договірно-право-
ву базу, щоб узгодити питання взаємного визнання техно-
логічних стандартів України та ЄС [5, с. 24]. Дані заходи 
розширять сфери інвестиційної діяльності та зменшать 
ризики для іноземних інвесторів, створивши передумови 
захисту своїх прав та забезпечивши міцний паритет із ві-
тчизняним інвестором.

О.К. Вишняковим також наголошено на потребі ре-
формування механізму функціонування фінансових ін-
ституцій, цінового адміністрування, системи фінансових 
послуг, що саме в цьому є протидія розвитку взаємовигід-
ній торгівлі, припливу іноземних інвестицій в Україну, а 
також діяльності українських зовнішніх інвесторів. Існує 
необхідність у відповідності державної підтримки галузей 
національної економіки міжнародним та європейським 
правовим принципам [2, с. 130], проте слід відзначити, що 
на даний момент відбуваються спроби приведення націо-
нальної економічної моделі поведінки до міжнародних та 
європейських стандартів. 
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Звертаючи увагу на той факт, що Україною після здобут-
тя незалежності обрано «європейський» шлях розвитку, 
заходи, пов’язані з інтеграційними процесами, повинні 
бути орієнтовані на вимоги Європейського Союзу. Тому 
свідчить факт прийняття Закону України від 21 листопада 
2002 року № 228-IV «Про Концепцію Загальнодержавної 
програми адаптації законодавства України до законодав-
ства Європейського Союзу», яким передбачено основні за-
сади державної політики та загальну державну програму з 
питань адаптації законодавства, враховуючи нормотвор-
чий досвід та концепцію ЄС.

Розглядаючи правовий механізм захисту інвестицій за 
правом ЄС, слід орієнтуватися на два основоположних 
принципи про свободу місця проживання та економіч-
ної діяльності, а також вільний рух капіталу. Дані прин-
ципи відображені у положеннях Договору про утворення 
Європейського Союзу (Маастрихтська угода) в редакції 
Лісабонської угоди (далі – ДУЄС). Так, ст. 49 ДУЄС надає 
право громадянам ЄС на підприємницьку діяльність на 
внутрішньому ринку ЄС відповідно до умов, передбаче-
них законодавством країни-реципієнта. Таким чином, 
положення вищевказаної статті передбачають заборону 
дискримінації щодо свободи економічної діяльності та 
місцезнаходження осіб-нерезидентів країни (фізичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб). Об-
меження такого права існує лише у випадках, коли є загро-
за порушенню публічного порядку, безпеки суспільства 
тощо. В усіх випадках про обмеження на підприємницьку 
діяльність (інвестиційну діяльність) існують умови щодо 
здійснення таких обмежень: реалізація таких обмежень 
недискримінаційним шляхом; вони мають бути обґрун-
товані імперативними вимогами за умов публічного/сус-
пільного інтересу; обмеження не повинні за обсягом бути 
більшими, аніж існує потреба; повинен дотримуватися 
принцип пропорційності, тобто дії, які здійснюються pro 
bono public, повинні стосуватися лише обмеження у здій-
сненні конкретного права. Отже, умови на обмеження 
права нерезидентів мають спільну основу із умовами на 
проведення експропріації державою-реципієнтом інвес-
тицій. Із цього можна зробити висновок, що перелік умов 
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щодо обмеження прав є вичерпним і не може суперечити 
природним правам.

Свобода руху капіталу закріплюється у п. 1 ст. 56 ДУЄС, 
де зазначено, що існує заборона на обмеження руху капі-
талу, у тому числі прямих інвестицій, інвестицій у неру-
хомість, портфельних інвестицій. Виключеннями можуть 
слугувати умови, що зазначені у ст. ст. 64-66, 75 ДУЄС. За-
галом, зміст вищевказаних статей передбачає виключення, 
що стосуються порушення іноземним інвестором вимог 
дотримання суспільного порядку, безпеки, а також пору-
шення норм податкового та адміністративного законодав-
ства держави-реципієнта інвестицій. 

Слід зазначити, що Лісабонська угода надала імпульс 
виникненню ідеї об’єднання угод про торговельне співро-
бітництво із стандартами прямих іноземних інвестицій, 
тобто включення положень щодо захисту прямих інозем-
них інвестицій у договірну практику в торговельних від-
носинах. Цей крок пояснюється обранням напрямку роз-
ширення кола зовнішньоекономічного співробітництва 
між країнами-членами ЄС та державами, які не входять 
до складу ЄС. Також така інкорпорація пояснюється пре-
зумпцією експорту капіталу (у широкому сенсі – прямі 
іноземні інвестиції) [1, с. 60]. Наприклад, така ідея відо-
бражена у ст. 207 ДУЄС, що передбачає ведення торгової 
політики, а саме: «загальна торгова політика заснована на 
однакових принципах, особливо в тому, що стосується: 
зміни тарифних ставок, укладання тарифних і торговель-
них угод, що стосуються торгівлі товарами і послугами; 
торгових аспектів інтелектуальної власності; прямих 
іноземних інвестицій; надання однакового характеру захо-
дам по лібералізації; експортної політики і заходів торго-
вельного захисту, включаючи ті, які повинні прийматися 
в разі демпінгу і субсидій» [1, с. 61]. Таким чином, вклю-
чення терміну «прямих іноземних інвестицій» до норм, що 
регулюють торговельну політику, є, значною мірою, необ-
хідністю у нормативно-правовому регулюванні, адже до 
цього моменту питання захисту прямих іноземних інвес-
тицій вирішувалось судовими прецедентами по кожному 
конкретному випадку. При чому застосовувались норми 
міжнародного права, контрактні умови та внутрішні (на-
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ціональні) нормативно-правові акти. Правове регулюван-
ня на регіональному рівні всебічно не охоплювало коло 
питань механізму захисту. 

Слід зазначити, що даний крок можна обґрунтувати як 
лібералізацію прямих іноземних інвестицій. Адже запро-
вадження стандарту режиму прямих іноземних інвестицій 
на регіональному рівні створює передумови для подолан-
ня колізії норм національного та регіонального законо-
давства країн-членів ЄС з питань інвестиційної діяльнос-
ті. Наприклад, держави-члени ЄС отримали можливість 
вводити обмеження на національному рівні як допустимі 
обмеження щодо свобод єдиного ринку. Таким чином, на 
національному рівні гарантується заборона експропріації 
та захист права власності.

Л.М. Жукова позначає, що при врахуванні процесу 
адаптації законодавства України до права Європейського 
Союзу, необхідно охопити дуже велике коло питань, що 
нерозривно пов’язані як із правовою основою функціо-
нування державної влади в Україні, так і з правовим під-
ґрунтям прав і свобод людини, громадянина. Більш того, 
необхідно звернути увагу, що при здійсненні адаптації за-
конодавства України до права Європейського Союзу ма-
ють місце певні проблеми, які значно уповільнюють цей 
процес. Варто підкреслити, що факт ухвалення узгодже-
ного з правом ЄС українського законодавства ще не озна-
чає належного функціонування цих правових механізмів, 
оскільки для імплементації європейського законодавства 
Україні необхідно провести низку реформ (згідно з роз-
робками Міжнародного центру перспективних дослі-
джень, підготовленими в рамках проекту «Європейська ін-
теграція: оцінка впливу Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС») [3, с. 23]. 

Питання імплементації правових норм в рамках інте-
грації України до Європейського Союзу охоплює усі секто-
ри, які доступні для здійснення інвестиційної діяльності. 
Держава, відповідно до узятих на себе зобов’язань в рам-
ках Угоди про Асоціацію, впроваджує дедалі більший ре-
сурс захисту прав інвесторів. Як приклад можна привести 
Комплексну програму розвитку фінансового сектору до 
2020 року, що затверджена Постановою Правління Націо-
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нального банку України № 391 від 18 червня 2015 р. Заходи 
Комплексної програми здійснюються за трьома ключови-
ми напрямками: забезпечення фінансової стабільності та 
динамічного розвитку фінансового сектору; розбудова ін-
ституційної спроможності регуляторів фінансового ринку; 
захист прав споживачів та інвесторів фінансового сектору 
[6]. 

Отже, глобалізаційні та інтеграційні процеси, якими 
охоплені усі сектори економіки, вимагають внесення змін 
у національне законодавство для адаптації правових норм 
до права Європейського Союзу. Питання захисту інозем-
них інвестицій в цілому мають спільну основу завдяки 
імплементації міжнародних конвенцій та співпраці дер-
жав, відображеній у двосторонніх та багатосторонніх уго-
дах про сприяння та захист іноземних інвестицій, проте 
відрізняються у регулюванні питань безпосередньо щодо 
здійснення інвестиційної діяльності.
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Анотація. Ця стаття присвячена позицї Угорщини піс-
ля прийняття нового закону “Про освіту” в Україні. Зо-
крема, Будапешт гостро відреагував на його прийняття 
через поступове введення в школах національних меншин 
державної мовної освіти. Угорський уряд побачив пору-
шення прав угорської меншини на Закарпатті, що в свою 
чергу загострило політичні відносини між Україною та 
Угорщиною і призвело до блокування Будапештом євроат-
лантичних намірів України. У свою чергу, скориставшись 
загостренням українсько-угорських відносин, російська 
сторона, через спеціальні операції своїх спецслужб, нама-
гається спровокувати загострення міжетнічної ситуації в 
Закарпатській області, що тягне за собою загрозу підриву 
регіональної системи безпеки з негативними наслідками 
для майбутнього Європи.

Ключові слова: Закон України «Про освіту», офіційний 
Будапешт, загострення політичних відносин, блокування 
євроатлантичних намірів, спецслужби Росії.    

Annotation: This article deals with the position of Hungary
after the adoption of the new Law “On Education” in Ukrai-
ne. In particular, Budapest reacted acutely to its adoption due 
to the gradual introduction into schools of the transition to a 
state language education. The Hungarian government saw the
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violation of the rights of the Hungarian minority in Transcarp-
athia, which in turn aggravated the political relations between 
Ukraine and Hungary and resulted in blockage by Budapest of 
the Euro-Atlantic intentions of Ukraine. In turn, taking adva-
ntage of the aggravation of Ukrainian-Hungarian relations, the 
Russian side, through special operations of its special services, 
is trying to provoke an aggravation of the interethnic situation 
in the Transcarpathian region, which entails the threat of und-
ermining the regional security system with negative conseque-
nces for the future of Europe.

Key words: Law of Ukraine “On education”, official Budape-
st, aggravation of political relations, blocking of Euro-Atlantic 
intentions, special services of Russia.

Мовне питання в Україні починаючи із часу отриман-
ня незалежності традиційно є політизованим. У зв’язку з 
ухваленням нового Закону «Про освіту» Верховною радою 
України 05 вересня 2017 року, мовне питання знову опини-
лося на перших шпальтах суспільного дискурсу, як усеред-
ині країни, так і на міжнародній арені.

Даним законом, серед іншого, було визначено, що мо-
вою освітнього процесу в навчальних закладах в Україні є 
державна мова. Нова редакція закону “Про освіту” перед-
бачає, що діти, які підуть до школи з 1 вересня 2018 року, 
матимуть можливість навчатися рідною мовою тільки в 
початковій школі - перші чотири роки. З п’ятого класу всі 
предмети повинні викладатися українською мовою. Осо-
бам, які належать до національних меншин, гарантуєть-
ся право на навчання рідною мовою поряд з українською 
мовою в окремих класах (групах) комунальних закладах 
дошкільної та початкової освіти. При цьому представни-
ки нацменшин, які почали навчання в школі до 2018 року, 
продовжать його отримувати за старими нормами, з по-
ступовим збільшенням кількості предметів українською 
мовою[1]. 

Особливо гостро на ухвалення нового Закону України 
«Про освіту» відреагував уряд Угорщини, зокрема прак-
тично одразу ж міністр зовнішньої економіки та закордон-
них справ Угорщини - Пейтер Сійярто заявив, що “зміни 
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в українському законі про освіту унеможливлюють отри-
мання нацменшинами України, включаючи 150-тисячну 
угорську нацменшину, освіти рідною мовою”. При цьому, 
глава МЗС одночасно наголосив, що Угорщина голосніше 
за всіх підтримувала введення безвізу для України, одна з 
перших ратифікувала угоду про асоціацію між ЄС і Украї-
ною та прийняла на своїй території для лікування постаж-
далих дітей із зони АТО[2] .

У свою чергу, вітчизняні політичні аналітики назвали 
однієї із причин гострої критики Угорщини, наближення 
у країні дати парламентських виборів, які мали відбутися 
квітні 2018 року, тому діюча угорська влада намалася по-
рушувати питання, які можуть забезпечити підтримку 
електорату під час виборчої кампанії.

Уряд В.Орбана починаючи із моменту приходу до влади 
в Угорщині у 2010 році постійно приділяв велику увагу для 
підтримки своєї закордонної діаспори, зокрема вкладаючи 
величезні кошти в розвиток угорськомовних сіл у Закар-
патській області. Кредити та дотації для розвитку бізнесу 
в угорськомовних селах регіону стали звичною справою, 
офіційний Будапешт доплачує вчителям угорськомовних 
шкіл, ремонтує та будує нові.

Владна партія В.Орбана «Фідес», конкурувала на пар-
ламенстких виборах у колі патріотично налаштованого 
електорату із радикальною партією «Йоббік». Представни-
ки згаданої угорської радикальної сили одразу ж назвали 
ухвалення Закону про освіту «провалом політики Віктора 
Орбана щодо України».

Експерти також відзначили тактику офіційного Будапе-
шта перевести вирішення конфлікту із Україною із фор-
мату двосторонніх відносин на міжнародний рівень через 
здійснення тиску на нашу державу із боку міжнародних 
організацій із метою внесення змін до мовної статті Зако-
ну «Про освіту».  

Зокрема, за особистою вказівкою П.Сійярто Угорщи-
на почала блокувати будь-які ініціативи України на між-
народній арені, а також євроатлантичну інтеграцію нашої 
держави. Угорський уряд також направив листи до гене-
рального секретаря ОБСЄ, верховного комісара ООН із 
прав людини та комісара ЄС з питань політики сусідства, 
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з тим щоб інформувати їх про порушення прав меншин 
через закон про освіту, та закликав вжити заходів, щоб цей 
закон не набув чинності[2].

Зважаючи на гостру реакцію сусідніх країн, серед них 
і Угорщини, 28 вересня 2017 року міністр закордонних 
справ України Павло Клімкін направив на розгляд Венеці-
анської комісії Закон «Про освіту», при цьому українська 
влада зобов´язалася врахувати оголошені комісією заува-
ження та виправити їх.

Окрім того, для роз’яснення суті нового українського 
Закону «Про освіту»  П. Клімкін. 12 жовтня 2017 року здій-
снив візит до Угорщини, де зустрівся П. Сійярто. На час 
візиту глави МЗС України до м. Будапешта, угорськими 
радикальними націоналістами під стінами українського 
посольства був організований мітинг під назвою «Само-
визначення для Закарпаття», на якому близько 150 осіб, 
вимагали скасувати український освітній закон та забез-
печити територіальне самовизначення регіону.

 Під час переговорів двох міністрів у столиці Угорщини, 
угорській стороні було детально роз’яснено зміст освітньої 
реформи та представлено аргументи щодо безпідставності 
побоювань щодо забезпечення прав угорської меншини. 
П. Клімкін також наголосив, що документ повністю відпо-
відає міжнародним стандартам, Україна передала освітній 
Закон на експертизу до Венеціанської комісії, щоб зняти 
будь-які занепокоєння[2].

Однак конфлікт Києва і Будапешта через Закон «Про 
освіту» набрав нових обертів. Зокрема, за ініціативи деле-
гатів Угорщини у Парламентській асамблеї Ради Європи 
(ПАРЄ) було 12 жовтня 2017 року була ухвалена резолю-
ція щодо мовної статті освітнього закону, яка доволі жор-
стко засуджувала те, що Верховна рада ухвалила закон про 
освіту, змінивши статтю 7 (про мову освіти) без проведен-
ня попередніх консультацій з представниками національ-
них меншин. Асамблея також звернулася до України з про-
ханням врахувати всі без винятку майбутні рекомендації 
Венеціанської комісії, а також внести відповідні зміни до 
закону про освіту[2].

За наслідками дебатів у ПАРЄ було схвалено більшу 
частину пропозицій угорських депутатів. Зокрема, угорці 
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на засіданні виступили проти ідеї “змішаного навчання”, 
приміром, із викладанням 60% предметів українською, а 
40% - мовою меншини. Також з документа видалили всі 
згадки про те, що навчання “виключно мовою меншини” 
(без викладання частини предметів державною мовою) 
завдає шкоди самим дітям через зменшення їхньої конку-
рентності на ринку праці та ускладнення вступу до вищих 
навчальних закладів[2]. 

Не став вирішальним для виходу із кризи угорсько-
українських двосторонніх відносин і оголошення висно-
вків та рекомендацій Венеціанської комісії стосовно укра-
їнського освітнього закону, яка була оприлюдена 08 грудня 
2017 року.

Зокрема, Венеціанська комісія рекомендувала україн-
ській владі: повною мірою використовувати гнучкість, пе-
редбачену п. 4 ст. 7 закону про освіту, при ухваленні імп-
лементаційного законодавства для забезпечення значного 
рівня викладання офіційними мовами ЄС для відповідних 
меншин; продовжувати забезпечувати достатню частку 
освіти мовами меншин у початковій та середній школі, на 
додаток до вивчення державної мови; покращити якість 
викладання державної мови (для представників меншин); 
внести зміни до перехідних положень закону «Про освіту», 
забезпечивши довший перехідний період для поступового 
здійснення реформи; звільнити приватні школи від нових 
мовних вимог відповідно до статті 13 Рамкової конвенції; 
розпочати в рамках виконання нового закону «Про осві-
ту» новий діалог із представниками національних меншин 
та усіх зацікавлених сторін щодо мовного питання у освіті. 
забезпечити, щоб виконання Закону не загрожувало збе-
реженню культурної спадщини меншин та безперервності 
вивчення мов меншин в традиційних школах[3].

При цьому, різне тлумачення висновків Венеціанської 
комісії породило подальше загострення конфлікту між 
офіційним Києвом та Будапештом. Зокрема, Міністерство 
освіти і науки України виступило із заявою у якій оголо-
сило про те, що Венеціанська комісія не підтримала пре-
тензії Угорщини щодо того, що мовна стаття українського 
закону про освіту обмежує права нацменшин. У Міносвіті 
Україні також зазначили, що вважають позицію Венеціан-
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ської комісії “збалансованою та конструктивною”, та пого-
джуються з рекомендацією про подовження перехідного 
терміну для імплементації мовної статті[3].

 В наслідок цього, 14 лютого 2018 року Кабінет міністрів 
України на своєму засіданні підтримав рішення внести 
зміни до перехідних положень Закону «Про освіту» про 
продовження перехідного періоду із 2020 до 2023 року.

У той же час, Голова МЗС Угорщини після оголошення 
висновків Венеціанської комісії зазначив, що опублікова-
не сьогодні рішення Венеціанської комісії є «абсолютно 
однозначним» – викладені в ньому пропозиції не можуть 
тлумачитися двозначно За словами Сійярто, з документа 
зрозуміло, що «правильне рішення» - це внесення змін 
у суперечливу 7 статтю закону «Про освіту». Угорський 
глава зовнішньополітичного відомства також заявив, що 
в цьому випадку уряд Угорщини має три очікування від 
української влади: не обмежувати вже наявні права, вести 
переговори з національними меншинами в Україні та по-
вністю виконати рекомендації Венеціанської комісії[3].

Після цього офіційний Будапешт попри прохання 
України та найвпливовіших членів Північноатлантично-
го альянсу, заблокував засідання комісії Україна-НАТО на 
рівні міністрів оборони, який мав відбутися у лютому по-
точного року. 

Загострило ситуацію відносин двох країн два вкрай не-
приємні інциденти, навколо будівлі Товариства угорської 
культури Закарпаття у місті Ужгороді, які відбулися знову 
ж таки у лютому 2018 року.

Зокрема, одного разу в будівлю вкинули коктель Мо-
лотова, а іншого – підклали вибухівку, яка повністю зни-
щила перший поверх будівлі. Як засвідчили результати 
оперативного розслідування правохоронців, дані злочини 
були спланованими акціями спецслужб РФ, метою яких 
мало стати створенння штучних умов до подальшого за-
гострення обстановки у регіоні та звинувачень України із 
боку сусідніх країн ЄС у неможливості забезпечити безпе-
ку своїх громадян, які належать до національних меншин.

Однак згадані терористичні акти та чергові звинувачен-
ня України у відвертому не бажанні виконувати рекомен-
дації Венеціанської комісії послужили основою для звер-
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нення глави МЗС Угорщини – П.Сійярто до Верховного 
комісара із питань національних меншин ОБСЄ – Л.Заньє-
ра про можливість введення на територію Закарпатської 
області спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для сте-
женння його співробітника за ситуацією в регіоні, зокрема 
у контексті дотримання прав меншин[6].

Отже, відносини між Україною та Угорщиною у верес-
ні минулого року різко загострилися через новий україн-
ський закон «Про освіту», що передбачив поступове за-
провадження в школах переходу на навчання державною 
українською мовою. Будапешт побачив у цьому порушен-
ня прав угорської меншини. Київ ці звинувачення відки-
нув.

Від даного конфлікту точно не виграв Київ (згадаймо 
відсини з НАТО). Від нього зовсім не виграв Будапешт 
(в його активі – жодного досягнення). Представникам 
угорськомовної меншини також не стало легше: цьому не 
сприяють ані атмосфера невизначеності, ані наростаюча 
ворожнеча між столицями[4].

У свою чергу, скориставшись загостренням українсько-
угорських відносин російська сторона через спеціальні 
операції своїх спецслужб намагається спровокувати заго-
стрення міжетнічної ситуації у Закарпатській області, що 
містить у собі загрозу підриву системи регіональної безпе-
ки з негативними наслідками для майбутнього Європи. 

Основний інтерес України на даний момент полягає 
в тому, щоб отримати підтримку своїх сусідів у гібрид-
ній війні на своїй території - з цієї причини вважається 
за доцільне продовжувати проведення консультацій між 
представниками Міністерства освіти і науки України та 
педагогічними організаціями угорської національної мен-
шини, які розпочалися у лютому-березні цього року, для 
пошуку компромісного рішення, зокрема у тому числі че-
рез ухвалення Закону України «Про середню освіту», яке б 
довзолило б апробацію нових форм навчання української 
мови для угорською молоді Закарпаття та гарантувало 
вільне вивчення їхньої материнської мови в Україні.

Очевидним є також використання угорською стороною 
риторики захисту мовних прав угорської національної 
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меншини в Україні, як політичного стимулу для внутріш-
нього електорату напередодні парламентських виборів. 

Зважаючи на закінчення передвиборчої боротьби в 
Угорщині та отримання переконливої перемоги правля-
чою партією «Фідес», експерти очікують зменшення го-
строти антиукраїнських заяв і дій офіційного Будапешта 
на міжнародній арені та оголошення більшої готовності до 
пошуку компромісу для відновлення добросусідських від-
носин із Україною, у чому зацікавлені абсолютна більшість 
жителів обох країн.
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СПІВРОБІТНИЦТВА З КРАЇНАМИ ЄС У СФЕРІ 
«ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ»

THE ENSURING SECURITY OF UKRAINE 
AT THE REGIONAL LEVEL BASED 

ON ITS COLLABORATION WITH EU COUNTRIES 
  IN THE FIELD OF “GREEN ECONOMY”

Анотація. У статті визначено основні секторальні прі-
оритети міжнародного економічного співробітництва 
України та країн ЄС у сфері розвитку «зеленої економіки» 
на регіональному рівні. Досліджено сутність та потенціал 
розвитку «зеленої економіки» в регіонах України за учас-
ті бізнес-партнерів з країн ЄС на прикладі розвитку від-
новлюваної енергетики, «зеленого туризму», органічно-
го сільського господарства та ін. Висвітлено позитивний 
вплив цих процесів на забезпечення економічної безпеки 
України на регіональному рівні, у т.ч. за рахунок самоза-
безпечення регіонів відновлюваними джерелами енерге-
тичних ресурсів та створення нових «зелених» робочих 
місць.
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Annotation: The key sectors priorities of international ec-
onomic collaboration between Ukraine and EU countries in 
the area of development “Green economy” on the regional le-
vel have been determined. The essentiality and potential of the
“Green economy” development in the Ukrainian regions with 
participation of business partners from EU countries on the ex-
ample of renewable energy development, “Green tourism”, org-
anic agriculture and others have been investigated. The positive
influence of these processes to the ensuring security of Ukraine
on the regional level as well as due to the regions self-reliance 
with renewable energy sources and creating new “green” jobs 
has been covered.

Keywords: international economic cooperation, EU countri-
es; “Green economy”, sustainable development, regions of Ukr-
aine, economic security, renewable energy, organic agriculture, 
“green tourism”.

Для переважної більшості індустріальних та індустрі-
ально-аграрних країн світу у другому десятилітті ХХІ ст. 
економічний розвиток, як і за часів ХХ ст., відбувається на 
засадах екстенсивного розвитку. Продовжується масове 
використання невідновлюваних енергетичних (насампе-
ред – вуглецевих) ресурсів, залучаються до сфери вироб-
ництва та споживання обмежені природні ресурси, у т.ч. 
продовжується вирубування лісів, збільшується викорис-
тання питної води для технічних та промислових потреб, 
зростає кількість кар’єрів у гірничо-видобувній промисло-
вості та ін. Якщо на короткостроковому часовому періоді 
такі заходи і формують позитивний економічний ефект, то 
у середньо- та довгостроковому часовому періоді це при-
зводить до вкрай негативних наслідків для екології, для 
соціальної та економічної сфери діяльності країни.  Усві-
домлюючи безперспективність екстенсивного  типу еко-
номічного розвитку країни ЄС ще у 2010 році прийняли 
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стратегію сталого розвитку «Європа-2020» [1], яка не тіль-
ки проголошує цілі сталого розвитку, але й визначає базо-
ві пріоритети його досягнення, у т.ч. за рахунок розвитку 
«зеленої економіки». 

До сфери «зеленої економіки» можна віднести всі ті га-
лузі, сектори та сфери національної економіки, які у сво-
єму розвитку орієнтуються на дотримання принципів 
сталого розвитку, на екологізацію процесів виробництва, 
заощадливе використання природних ресурсів та розви-
ток відновлюваних джерел енергії. Йдеться і про розвиток 
органічного сільського господарства, переробку твердих 
побутових відходів (ТПВ), екологічно-безпечні електро-
мобілі, «зелений туризм». Суміжними із розвитком «зе-
леної економіки» є «розумні будинки» та «розумні міста». 
Світовим лідером у сфері розвитку «зеленої економіки» та 
сталого розвитку є країни ЄС, країни Європи. 

Варто відзначити, що розвиток «зеленої економіки» в 
країнах ЄС активно відбувається саме на регіональному 
рівні, на місцях. Для країн ЄС це дозволяє одночасно ви-
рішити низку проблем, а саме: забезпечити стимулювання 
економічного розвитку периферійних (віддалених, «де-
пресивних») територій країн ЄС, «підтягнути» їх розвиток 
до стандартів регіонів – лідерів соціально-економічного 
розвитку; залучити до економічного зростання наявні на 
регіональному рівні місцеві ресурси; створити нові робочі 
місця у віддалених та периферійних регіонах (у т.ч. «зеле-
ні» робочі місця). Все це дозволяє  забезпечити економіч-
ну безпеку розвитку на регіональному рівні – енергетичну, 
соціальну, екологічну та ін. Зазначимо, що в країнах ЄС 
основна увага традиційно приділяється сталому розвитку 
саме регіонів, а Європейський Союз часто ще називають 
«Європою регіонів». Таку практику слід врахувати й Укра-
їні, оскільки успішність процесів євроінтеграції нашої дер-
жави напряму залежить від того, наскільки розвиненими 
будуть регіони (області), міста, райони, села та селища, 
наскільки високим буде рівень їх економічної безпеки. На 
нашу думку, це питання напряму пов’язано із переходом 
до сталого розвитку та розвитку «зеленої економіки» в ре-
гіонах України. 

В Україні затверджено пакет нормативно-правових до-
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кументів, які визначають пріоритетність стратегії сталого 
розвитку. Так, Указом Президента України введено у дію 
«Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»», яка унор-
мовує перехід української економіки до європейських 
стандартів сталого розвитку, а отже – визначає й пріори-
тетність розвитку «зеленої економіки» [2]. Для успішно-
го розвитку інноваційних проектів, до яких належить і 
розвиток «зеленої економіки», в Україні має бути задіяно 
потенціал міжнародного економічного співробітництва з 
країнами ЄС, у т.ч. – на регіональному рівні. 

Україна є активним учасником міжнародного співро-
бітництва у сфері сталого розвитку. Україна долучилася 
до таких міжнародних програм як: «Програма сприяння 
зеленій модернізації української економіки GIZ», «Еколо-
гізація економіки у країнах Східного партнерства» («EaP 
GREEN»); стала учасником багатосторонніх міжнародних 
договорів (Кіотський протокол, Паризька екологічна уго-
да) ін. Україна тісно співпрацює з міжнародними організа-
ціями – Організацією Об’єднаних Націй, Програмою ООН 
з навколишнього середовища (ЮНЕП), Міжнародною ко-
місією з навколишнього середовища і розвитку (МКНСР), 
є учасником комітету ООН з питань освіти, науки і культу-
ри (ЮНЕСКО). Україна співпрацює із Всесвітнім Банком, 
Комітетом з екологічного моделювання (ISEM), Європей-
ською Комісією, Організацією економічного співробітни-
цтва та розвитку (ОЕСР), з Науковим комітетом з проблем 
навколишнього середовища (SCOPE). Співпраця України 
з міжнародними організаціями дозволяє отримати техніч-
ну та консультативну допомогу, сприяє узгодженню наці-
онального законодавства з міжнародними стандартами у 
сфері сталого розвитку. 

Для України пріоритетними секторами, так званими 
«точками росту» визначено: реформування енергетики, аг-
росектору, об’єктів інфраструктури, ІТ-технології, туризм 
та інші сфери, ресурсний потенціал розвитку яких розмі-
щено саме на регіональному рівні. Україна стане успішною 
країною лише тоді, коли всі регіони нашої держави будуть 
економічно-розвинені, матимуть достатній рівень еконо-
мічної безпеки, насамперед – енергетичної та соціальної, 
будуть створені робочі місця, економічні «точки росту» на 
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регіональному рівні, що збільшить доходи та покращить 
рівень соціального забезпечення населення.

Всі регіони України мають унікальний потенціал щодо 
розвитку «зеленої економіки». Вагомий потенціал щодо 
розвитку та виробництва органічної продукції мають об-
ласті на півдні України – Одеська та Херсонська області; 
на території західної України це Закарпатська, Львівська, 
Хмельницька області; потенціал щодо виробництва орга-
нічної аграрної продукції мають Київська, Вінницька, Жи-
томирська та Харківська області. Суб’єкти господарюван-
ня, що працюють у цих регіонах є учасниками міжнарод-
них бізнес-проектів, у т.ч. із Швейцарією – Проект «Розви-
ток органічного ринку в Україні»; з Німеччиною – Проект 
«Німецько-український аграрний діалог», які зорієнтовані 
на впровадження органічного землеробства в Україні. Це 
потребує сертифікації органічних господарств, підтвер-
дження відсутності застосування на цих територіях ген-
но-модифікованої продукції, хімічних стимуляторів росту 
рослин та ін. Лідерами органічного сільськогосподарсько-
го виробництва в Україні є ПП «Агроекологія» (Полтавська 
обл.), група компаній «Етнопродукт» (Чернігівська обл.), 
ТОВ «Галекс-Агро» (Житомирська обл.), «Органічне гос-
подарство «Махаріші» (Херсонська та Миколаївська обл.), 
ПП «Мельник» (Вінницька обл.), ТОВ «Чистий продукт-
С» (Донецька обл.) та інші фермерські та приватні аграрні 
підприємства, які тісно співпрацюють з бізнес-партнерами 
країн ЄС. Розвиток органічного аграрного виробництва 
забезпечує безпеку у соціальній сфері – йдеться про здо-
ров’я людини; захищає природну родючість земель, що га-
рантує її збереження для майбутніх поколінь та має пряме 
відношення до забезпечення продовольчої безпеки Украї-
ни у ХХІ ст. [3].  

Серед перспективних «точок росту» на регіональному 
рівні є «зелений туризм». У 2018 р. з терміном реалізації 
до 2022 р., за консультативної участі європейських партне-
рів в Україні було розроблено проекти «Зелених Шляхів» 
(greenways) для туристів у чотирьох областях: Київській, 
Рівненській, Івано-Франківській, Тернопільській. Страте-
гія розвитку «Зелений Шлях» передбачає розвиток «зеле-
ного туризму» в регіонах, прилеглих до Дністра; створен-
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ня територіального туристичного продукту; видових ту-
ристичних «зелених» маршрутів та відповідної «зеленої» 
туристичної інфраструктури. Це сприяє розвитку готелів, 
ресторанів, сільських «зелених садиб» та баз відпочинку 
як основи для розвитку «зеленого бізнесу». Розвиток «зе-
леного туризму» сприяє збереженню місцевих ініціатив 
соціального характеру, реалізації проектів, пов’язаних з 
охороною природних ландшафтів, із збереженням уні-
кальних екологічних об’єктів на регіональному, місцевому 
рівні. Для реалізації проектів «зеленого туризму» Україна 
активно співпрацює з Європейською Асоціацією Зелених 
Шляхів (European Greenways Association – EGWA), учас-
никами якої є Бельгія, Іспанія, Великобританія, Франція, 
Ірландія, Чехія та інші країни ЄС. EGWA є співзасновни-
ком програми ЄС COSME, активно популяризує перехід 
до екологічного транспорту, розвиток всіх видів «зеленої 
економіки», надає технічну та консультативну допомогу 
щодо її впровадження в регіонах [4].

Енергетика та енергетична сфера є невід’ємною скла-
довою економічної безпеки країни та її регіонів. Вартість 
енергетичних ресурсів напряму впливає на собівартість 
всіх товарів та послуг, що виробляються в країні. Осо-
бливо ціна енергетичних ресурсів впливає на ціну послуг 
ЖКГ (теплопостачання, гаряча та холодна вода, електро-
енергія). Високі ціни на послуги ЖКГ та їх постійне зрос-
тання викликають соціальне незадоволення у суспільстві, 
що загрожує економічній безпеці країни. Як вихід із ситу-
ації – перехід до автономного тепло- та енергопостачання 
на основі розвитку відновлюваної енергетики (наприклад 
– встановлення сонячних батарей на дахах будинків, роз-
виток вітрової енергетики, використання енергії від утилі-
зації ТПВ).

Питання переробки та використання продуктів пе-
реробки ТПВ – добрив, будівельних матеріалів, підігрів 
води для опалення будинків, теплопостачання та надання 
гарячої води – залишається актуальним для всіх регіонів 
України. На регіональному рівні проблема утилізації ТПВ 
залишається актуальною для всіх міст та регіонів Украї-
ни. Адже площа сміттієзвалищ в Україні, за оцінками екс-
пертів, перевищує 7 % від усієї території (йдеться про 6,5 
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тис. законних сміттєзвалищ та 35 тис. незаконних сміттєз-
валищ в регіонах України (2016 р.)). Станом на 2016 р. в 
Україні було накопичено 54 млн куб м. ТПВ і щорічно їх 
кількість збільшується на 15-17 млн т. ТПВ [5]. Отже, бу-
дівництво сміттєпереробних заводів, переробка ТПВ – як 
складова «зеленої економіки» є важливою складовою еко-
номічної безпеки України як на регіональному рівні, так і 
на рівні національної економіки. У вересні 2018 р. швед-
ські компанії EcoEnergy Scandinavia AB і BiogasProm АВ 
підписали з мерами дев’яти міст України меморандум про 
будівництво сучасних сміттєпереробних заводів, інвес-
тиції на будівництво яких (на початковому етапі – понад 
700 млн.євро), окупляться за рахунок переробки відходів 
у біогаз, теплову енергію та електроенергію, яка піде на 
потреби ЖКГ [6]. Натомість, проекти такого роду в Укра-
їні традиційно гальмуються через монополізацію енерге-
тичної галузі та лобіювання приватних інтересів великого 
бізнесу у цій сфері.  

Україна за активної консультативної участі ЄС ще у 2015 
р. прийняла «Національний план дій з енергоефективності 
на період до 2020 р.», відповідно до якого визначено ціль 
– до 2020 р. досягти зниження обсягів споживання енергії 
до 9 % (від розміру 6,5 млн. т нафтового еквіваленту – спо-
житого за період з 2005 по 2009 рр.) [7]. Реальним шля-
хом для вирішення енергетичної проблеми, забезпечення 
енергетичної безпеки України та її регіонів є виробництво 
відновлюваної енергетики: вітрової, біопалива, сонячної 
(геліо-енергетики); гідро-енергетики ін. Регіони України 
мають вагомий потенціал щодо розвитку відновлюваної 
енергетики. Потенціал для виробництва сонячної енерге-
тики найбільшим є у Херсонській області (0,217 млн.т.н.е.); 
вітрової енергетки – у Херсонській (3,08 млн.т.н.е.) та у Ми-
колаївській області (3,22 млн.т.н.е.). Потенціал розвитку 
малої гідроенергетики найкраще представлений у Закар-
патській області (0,777 млн.т.н.е.) та у Чернівецькій області 
(0,154 млн.т.н.е.); геотермальної енергетики – у Житомир-
ській (0,252 млн.т.н.е.), Закарпатській (0,595 млн.т.н.е.) та у 
Херсонській областях (0,609 млн.т.н.е.). Потенціал розви-
тку біоенергетики мають всі регіони України, у яких роз-
вивається сільське господарство, є лісове господарство. 
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Кіровоградська область має потенціал розвитку біо-енер-
гетики  1,12 млн.т.н.е.; Миколаївська область – 1,05 млн.
т.н.е.; Херсонська область – 0,875 млн.т.н.е.; Житомирська 
область – 0,833 млн.т.н.е.; Чернівецька область – 0,504 млн.
т.н.е.; Закарпатська область – 0,497 млн.т.н.е. [8]. В Україні 
Національним планом дій з відновлюваної енергетики на 
період до 2020 року визначено індикативну ціль – збільши-
ти частку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у валовому 
кінцевому обсязі споживання енергії в Україні до 2020 р. 
– до 11%, а очікуваний обсяг виробництва енергії з ВДЕ 
має відповідати індикативній цілі – 8590 тис. т нафтового 
еквіваленту [9].

В країнах Європейського Союзу у виробництві тепло-
вої енергії стабільно зростає частка відновлюваних джерел 
енергії, у т.ч. збільшується використання біопалива (у т.ч. 
пелетів, брикетів, спресованої соломи, відходів деревини, 
пелетів з енергетичної верби, біогазу тощо). У країнах ЄС 
питома вага ВДЕ становить понад 23 % у загальному об-
сязі виробництва енергії. Серед всіх країн ЄС лідерами у 
сфері розвитку ВДЕ є Швеція – 65% енергетичних ресурсів 
якої становлять ВДЕ у загальному енергетичному балан-
сі країни; у Литві цей показник становить – 61%, у Данії 
– 47%, в Австрії – 41%, у Фінляндії – 37%, у Латвії – 28% 
відповідно [10]. На кінець 2017 р. в регіонах України діяло 
430 підприємств з виробництва ВДЕ – пелетів, брикетів (з 
відходів деревообробної промисловості, аграрного вироб-
ництва тощо). Майже 800 малих підприємств виробляли 
тверде біопаливо з відходів виробництва, а саме – дрова, 
тріску, солому тюковану. В цілому, споживання твердого 
біопалива на внутрішньому ринку України у 2017 р. ста-
новило біля 3 млн т/рік, а експорт твердого біопалива з 
України становив майже 2,2 млн т/рік. Натомість, цінова 
політика в Україні на продукцію ВДЕ суттєво різниться 
з ціновою політикою ЄС. Так, середня ціна на тверде біо-
паливо в країнах ЄС становить 154 євро/т (близько 5 тис. 
грн.), а середня ціна на тверде біопаливо в Україні стано-
вить 1400 грн/т. У розвиток українських підприємств, які 
виробляють пілети, брікети, біо-паливо та інші види ВДЕ 
інвестують кошти бізнес-партнери з Німеччини, Польщі, 
Данії, Швеції та інших країн Європи [8].
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Потужний потенціал розвитку в Україні має і геліо-
енергетика.У південних регіонах України активно розви-
ваються малі та середні підприємства, що спеціалізують-
ся на виробництві та встановленні «сонячних батарей» та 
іншого обладнання, необхідного для генерації сонячної 
енергії. На території Чорнобильської зони передбачено 
будівництво сонячної електростанції потужністю 1 ГВт за 
участі іноземних партнерів. Розвиток сонячної енергетики 
в Україні має великі перспективи, але потребує ліквідації 
монополії на ринку енергетичних ресурсів, збереження 
економічних стимулів щодо розвитку ВДЕ – у т.ч. пролон-
гованої дії «зеленого тарифу». Сонячні батареї є невід’єм-
ною складовою «розумних будинків» та «розумних міст» у 
розвинутих країнах світу. 

Невід’ємною складовою «зеленої економіки» є екологіч-
не («зелене»), будівництво споруд, будівель, об’єктів інф-
раструктури та інших об’єктів, в основі функціонування 
яких – принципи енергозбереження та екологічності. В ре-
гіонах України «зелене будівництво» розвивається досить 
активно. Так, у м. Миколаєві діє підприємство «ECS3.CO», 
яке спеціалізується на будівництві «екологічних» будин-
ків із солом’яних панелей та глини, для виробництва яких 
використовуються місцеві матеріали (дерево, глина, соло-
ма). Такі екологічно-безпечні будівельні матеріали гаран-
товано користуються попитом в країнах ЄС. Креативним 
прикладом розвитку «зеленого будівництва» є діяльність 
підприємства «Хемпаер» (м. Київ), що має тісні партнер-
ські відносини з Польщею. Для будівництва «Хемпаер» ви-
користовує натуральні продукти, які у достатній кількості 
є в Україні: кострицю технічних сортів конопель, гашене 
вапно, домішки з мінералів та воду. Приклад діяльності 
«Хемпаер» ілюструє потенціал створення нових «зелених» 
робочих місць та свідчить на користь прибутковості «зе-
леного бізнесу». Кількість підприємств, пов’язаних з «зе-
леною економікою» в усіх регіонах України швидко збіль-
шується [11].

Висновки. Існує думка, що перенесення акцентів на 
розвиток «зеленої економіки» може відбуватися в країні 
лише тоді, коли країна вже є розвинутою, багатою, має 
достатньо коштів на втілення проектів сталого розви-
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тку, на захист екології. Натомість, для бідних країн світу 
питання розвитку «зеленої економіки» відкладаються на 
майбутнє, до кращих часів. Натомість, практика госпо-
дарювання країн ЄС свідчить, що національне багатство 
країни напряму залежить від того, наскільки раціональ-
но, заощадливо та дбайливо країна використовує обмеже-
ні природні ресурси, розвиває відновлювану енергетику, 
будує «розумні будинки» та «розумні міста», переробляє 
ТПВ та використовує всі надбання «зеленої економіки» 
для безпеки життєдіяльності людини.  Перенесення «то-
чок росту» «зеленої економіки» в регіони є вимогою часу. 
Розвиток відновлюваної енергетики (вітрової, геліо-енер-
гетики, біо-енергетики), «зелений туризм», екологізація 
виробництва на регіональному рівні створюють нові «зе-
лені» робочі місця, позитивно впливають на забезпечення 
енергетичної, соціальної безпеки регіону, сприяють роз-
витку підприємництва, підвищують доходи працюючого 
населення, що забезпечує фінансову безпеку розвитку ре-
гіонів та України. На шляху переходу до сталого розвитку 
Україна має активно залучати потенціал міжнародного 
економічного співробітництва з країнами ЄС у сфері роз-
витку «зеленої економіки», і насамперед – на регіональ-
ному рівні. Адже країни ЄС мають позитивний досвід у 
цій сфері. Успішні та багаті регіони України, що розвива-
ють «зелений бізнес» та дотримуються принципів сталого 
розвитку – одна з базових передумов євроінтеграції нашої 
країни.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ ТРАНСКОРДОННОГО 
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УКРАЇНА 2014-2020 У СФЕРІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 
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IMPLEMENTATION OF CROSS-BORDER 
COOPERATION PROGRAM POLAND-BELARUS-

UKRAINE 2014-2020 IN TOURISM DEVEPOPMENT 
OF L’VIV OBLAST

Анотація. Стаття присвячена аналізу проектів у сфері 
розвитку туризму у Львівській області. Доведено, що при-
вабливість регіону як туристичного напряму істотно зрос-
ла упродовж останнього десятиліття завдяки успішній реа-
лізації низки транспортних інфраструктурних проектів та 
особливо завдяки важливим макро-культурним проектам. 
Наголошено, що збільшення кількості відвідувань і відвід-
увачів міст істотно впливає на розвиток місцевої економі-
ки, активізацію культурного життя, зміцнення місцевих 
громад та ін.

Ключові слова: Програма Транскордонного Співробіт-
ництва Польща-Білорусь-Україна, транспортні інфра-
структурні проекти. 

Annotation: This paper aims at analysis projects in touri-
sm development of L’viv region tourism sphere. Attractiveness 
of L’viv region as a tourist destination has grown over recent 
decades thankfully successful implementation Transport Infr-
astructural projects and especially important Macro- Cultural 
projects. The increase in numbers of visits and visitors to cities
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inevitably makes an important impact on local economy, cultu-
ral developments, community life, etc.

Key words: Programme Poland-Belarus-Ukraine, Transport 
Infrastructural projects, Macro-Cultural projects, Micro-Cult-
ural projects

Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-
Ukraine (Pl-BY-UA) enables the partners from both sides of 
the border to achieve their common goals and to share their 
experience and ideas. Cross-border cooperation will positively 
change the mentality of communities in border areas – thereby 
eliminating mutual distrust; will enable the young generation 
to overcome historical prejudices so that the next generation 
of the Polish-Ukrainian borderland will build bridges and not 
„iron curtains” nor „walls” dividing people living next to each 
other. 

Programme Pl-BY-UA brings different participators – in-
habitants, institutions, organizations, enterprises and commu-
nities of the cross-border area closer to each other, in order to 
better exploit the opportunities of the joint development. In 
2015 all the 117 projects co-financed by the Programme had
completed their activities, 51 improved cultural and historical 
cities and 31 connected with tourism information centers. Over 
the three calls for proposals, L’viv Oblast has submitted 544 
projects of which 42 projects are being implemented in the field
of cross-border tourism, environmental protection, emergency 
response, business training, health care, culture and others with 
the total funding of over 46 million euro. On its part, L’viv Ob-
last State Administration as the beneficiary is committed to as-
sisting and supporting project implementation [7]. 

As tourist sector consists of huge complex of basic and aux-
iliary branches, in this publication we shall analyze the most 
significant projects that are directly tangent to improving visits
of tourists to L’viv region. First of all, it is an improvement of 
the transport system as well as in general and in small parts 
of roads near border checkpoints (BC), that have significant
impact on the intensity of tourist flow (see Table 1), also for
creation of virtual platform for on-line partner search on the 
program network.
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The most significant project, from which benefited a lot
Ukrainian spa-resort Morshyn and polish spa town Horyniec-
Zdrój has budget more than 4mln euro. The investment in
Horyniec-Zdrój includes construction of a year-round mineral 
water well-room, amphitheater and fountains. The park will
be adorned by a hedge maze and a trellis at the fountain with 
relaxation seats. The park in Morshyn is a monument of land-
scape architecture. The investment plan of the town consists in
the renovation of the historic water well-room, as well as the 
construction of sewers, reconstruction of stylish lighting, in-
stallation of fences, construction of walking paths, reconstruc-
tion of the main avenue in the park (tabl 2).

The large investment project with budget 3 965 382 euro, co-
financed with European Union funds, aims to preserve the his-
toric architecture of the castle and create tourist and pilgrimage 
center in Stara Wieś and roof reconstruction in the Sobieski 
Palace, Zhovkva. The priority tasks include the completion of
the roof reconstruction in the Sobieski Palace, the main struc-
ture of the castle, the reconstruction of the courtyard along with 

Fig. 1. Regional partnership map [7].
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installations, as well as the reconstruction of the western tower 
and the restaurant adjacent to the gallery, completion of resto-
ration works on the eastern tower with the adaptation of rooms 
to accommodate the museum exhibition, and the creation of 
the visitor center (tabl. 2).

Tabl 1.
Analysis of successfully implemented Transport 

Infrastructural projects Programme Pl-BY-UA on L’viv 
region area during 2014-2020 [3]

# Name of project Lead 
partner

Partner 
from L’viv 

region
Budget 

EUR Pros of project

1

Enhancing the 
accessibility of 
Bieszczady and 
Staryi Sambir 
counties by inte-
grating the actions 
in transportation 
infrastructure

Bieszczady 
County 
(Poland)

Staryi Sam-
bir Urban 
Council 
(Ukraine), 
Staryi Sam-
bir Regional 
Council 
(Ukraine)

4 276 238

In the Staryi Sambir 
in mid-2015 con-
struction of four 
streets with a length 
of nearly 5.5 km was 
completed, includ-
ing sidewalks, park-
ing lots and drainage 
system.

2

Hrubieszów 
– Kryłów 
– Dołhobyczów 
– the state border 
and a repair of the 
road in Uhryniv

Hrubieszów 
Poviat 
(Poland)

Sokal 
District 
Council 
(Ukraine)

4 087 323

On the Ukrai-
nian side the project 
concerns the repair 
of 620 m of the 
road in Uhryniv, 
directly next to the 
border crossing in 
Dołhobyczów.

3

Development of 
partnership coop-
eration towards 
the improvement 
of cross-border en-
vironment protec-
tion infrastructure 
in the townships of 
Poraż and Zagórz 
in Poland and in 
the city of Horo-
dok in Ukraine

The District
of Lubaczów 
(Poland)

3 570 404

The project activity
includes the con-
struction and mod-
ernization of the 
sewarage system in 
the Zagush munici-
pality, the construc-
tion of sewage and 
drainage systems in 
the town of Goro-
dok, the construc-
tion of pipelines and 
pumping stations.

Total 11 933 965
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 Tabl 2
Analysis of successfully implemented Macro-Cultural 

projects Programme Pl-BY-UA on L’viv region area 
during 2014-2020 [3]

Name 
of project

Lead 
partner

Partner from L’viv 
region

Budget 
EUR

Pros 
of project

1

The develop-
ment of spa 
towns Horyniec-
Zdrój and Mor-
shyn
Chance to ac-
tivation of the 
Polish-Ukrai-
nian border

Commune 
Horyniec-

Zdrój 
(Poland)

Agency of Re-
gional Develop-
ment and Euro-
pean Integration 
(Ukraine), Mor-

shyn Town Coun-
cil (Ukraine)

4 344 637

Beautifully devel-
oped public space 
was integrate the 
residents and im-
proved the quality 
of life in the spa 
tows. Both parks 
will receive recre-
ation and sports 
facilities such as 

tennis courts, 
Nordic Walking 
routes and skate 

parks.     

2

Treasures of the 
cross-border 
area – preserving 
cultural heritage

Society 
of Jesus 

Monastic 
Home in 

Stara Wieś 
(Poland)

Brzozów Com-
mune (Poland), 

National Historical 
and Architectural 
Reserve of Zhovk-
va City (Ukraine)

3 965 382.

Good-neigh-
bory cooperation 
across the borders 

facilitates the 
implementation of 
great challenges.

3

“Across borders 
without barriers” 
– integration of 
disabled people 
through tourism 
and culture

Integration 
Association 
“Magnum 
Bonum” in 
Krasnystaw 

(Poland)

“Green Cross” 
Association 
(Ukraine)

1 945 903

As part of cur-
rent cooperation 

partners com-
pleted three proj-
ects co-financed
by the European 
Union, including 
“Activity without 

barriers”

4

Cross-border 
centers of cul-
tural dialogue 
in Łosice and 
Varacevičy

The Town
and Com-
mune of 
Łosice 

(Poland)

Executive Com-
mittee of Pere-
myshlyany City 

Council, „Halych-
any” Foundation

1 495 135

The project part-
ners acquired 

new competen-
cies in the scope 
of cross-border 

cooperation, joint 
development of 

projects and rais-
ing funds for their 
implementation. 
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5

Lubaczów-
Yavoriv two 
potentials, joint 
opportunity

Lubaczów 
Municipal-
ity (Poland)

Yavoriv City 
Council (Ukraine) 1 450 259.

The centers of
both towns were 
renovated for a 
meeting place 

where they can 
organize various 

events for the resi-
dent communities 

and tourists.  

6

Polańczyk and 
Schidnycja – let’s 
make use toge-
ther of our tour-
ist and cultural 
potential for the 
improvement of 
competitiveness 
of the Bieszczady 
region

Solina 
Commune 
(Poland)

Schidnycja Town 
Council (Ukraine) 927 632

The amphitheatre
in Schidnycja was 
completed in the 

second half of 
2015 with a multi-
purpose structure 
with the audience 

for 530 people. 

Total 12 183 045

From the budget of 1 495 35 euro of the cross-border proj-
ect renovation and reconstruction of the building intended for 
the museum and the Centre of Cultural Dialogue is funded in 
Łosice. It will include exhibition hall and performance-confer-
ence hall, sanitary and social facilities, as well as the center of 
tourist and cultural information. After opening of the museum
every year will be visited by at least 10 thousand tourists from 
Belarus, Ukraine and Poland (tabl 2).

Administrators of both cities Yavoriv and Lubaczów invest-
ed in revitalization of historical centers 1 450 259 EURO. The
project started with a reconstruction and modernization of the 
historic parts of cities. In Lubaczów Market Square has been 
renovated, roads, sidewalks, drainage improved, new lighting 
and monitoring installed, elements of small architecture and 
colorful fountain appeared. At that time renovation works also 
took place on the Yavoriv market. In addition, the Ukrainian 
partner modernized National House building and summer 
scene. Next step was the creation of the Tourist and Economic 
Information Centre on both sides of the border. This meant not
only equipment of two offices, or publication of joint tourist
and information folder (tabl 2).

The huge part of projects are micro- Cultural projects with
total budget more than 3mln euro were implemented in deve-
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lopment of small cities and villages, which are called historical 
and cultural pearls. All activities were directed on promotion 
beautiful places and making it easier for individual tourists to 
visit the cities and to encourage the tourists to stay “one day 
longer.” The officials from different cities jointly participated in
the conferences and seminars. They exchange experience in the
fields of protection and use of tourist attractions and sources.
Also two hundred students from Ivan Franko National Univer-
sity of L’viv (Ukraine) and State Higher Vocational School in 
Krosno (Poland) attended territory of Carpathians or were in-
volved in the preparation of the events as part of the project of 
“Geo-Carpathian’s – the creation of the Polish-Ukrainian tour-
ist trail” (look at tabl.3).

Tabl 3
Analysis of successfully implemented Micro-Cultural 

projects Programme Pl-BY-UA on L’viv region area 
during 2014-2020 [3]

# Name of project Lead partner Partner from 
L’viv region

Budget 
EUR Pros of project

1

Cross-border 
cooperation for 
health tourism of 
Polish-Ukrainian 
borderland

The
Association 
for 
Development 
and 
Promotion of 
Podkarpackie 
Region “Pro 
Carpathia”

Ukrainian 
association 
“Lemkivshchyna”

643 778

Rymanów commune 
and Ukrainian 
association 
“Lemkivshchyna” 
and the Iwonicz-
Zdrój commune, in 
cooperation with the 
“Center of regional 
Yavorivshchyna 
initiatives”, organised 
borderland 
culture festivals, 
and developed 
publications 
promoting tourist 
attractions of regions.

2

Eastern 
European pearls: 
development and 
promotion 
transboundary 
city cultural 
tourism products

Public 
organization 
„Tourist 
Association 
of Ivano-
Frankivsk 
Region” 
(Ukraine)

Tourism Office of
the Department 
„Euro 2012” 
of L’viv City 
Council 
(Ukraine)

495 124

The project
partners have 
planned activities 
to make it easier for 
individual tourists 
to visit the cities 
and to encourage 
the tourists to stay 
“one day longer.” 
Audio guides in 
five languages was
prepared
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3

Underground 
city: 
development and 
popularization 
of cross-border 
tourism by 
the creation of 
cross-border 
tourist route in 
the underground 
routes of Lviv, 
Rzeszów, Lublin

Office of
Historical 
Environment 
Preservation 
of L’viv City 
Council 
(Ukraine)

Municipality 
of Rzeszow 
(Poland), Local 
Government 
Institution of 
Culture Center 
“Brama Grodzka 
– Teatr NN” 
(Poland)

392 715

The officials from
L’viv, Lublin and 
Rzeszów jointly 
participated in the 
conferences and 
seminars. They
exchange experience 
in the fields of
protection and use of 
underground urban 
architecture.

4
The tourism
development 
in cross-border 
partnership

Łaszczów 
Commune 
(Poland)

Town Council 
of Zhovkva 
(Ukraine)

390 261

Improving the 
tourist infrastructure 
of Łaszczów and 
Zhovkva, developing 
tourism services and 
promoting historic 
values of the towns.

5

Geo-Carpathian’s 
– the creation 
of the Polish-
Ukrainian tourist 
trail

State Higher 
Vocational 
School in 
Krosno 
(Poland)

Ivan Franko 
National 
University of 
L’viv  (Ukraine)

326 988.90

The integration and
interoperability of 
academic circles from 
Poland and Ukraine. 
Two hundred 
students from both 
higher education 
institutions attended 
or were involved in 
the preparation of the 
events as part of the 
project.

6

Stimulation 
of the tourism 
development in 
the Carpathian 
region by 
tourist’s service 
and security 
improvement

Mountains 
Guides 
Association 
“ROVIN”, 
(Ukraine)

Lviv Oblast 
Control-Rescue 
Service of the 
Ukrainian 
Tourist and Sport 
Union

297 438

Participants of the 
training were able to 
experience in person, 
how mountain tour-
ism is promoted 
in Poland, how the 
routes are marked, 
and what kind of 
equipment 
is used by the 
rescuers.

7

There is only
one king! Jan III 
Sobieski trail as 
a transnational 
tourist product

Rzeszów 
Regional 
Development 
Agency S.A. 
in Rzeszów 
(Poland)

Podkarpacka 
Ekoenergetyka 
(Poland), Agency 
of European 
Innovations 
(Ukraine)

288 800.

Improving tourist 
attractiveness of 
their regions and 
promoting their 
cultural heritage
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8
Science and 
experience for 
business

Rzeszów 
Regional 
Development 
Agency 
(Poland)

Western 
Regional Centre 
for Innovative 
Development in 
Lviv (Ukraine)

185 010

Сreating platforms 
for the exchange 
of experiences and 
networking. 450 
businesses and 30 
business environment 
institutions from 
Hrodna and Lviv 
Oblasts and Krosno 
– Przemyśl sub-
region received direct 
support.

Total 3 020 000

Conclusions
This publication gives an insight into main objectives,

activities and results within the projects on L’viv region area 
connected with improvement of tourist sphere. It presents 
result of cooperation in field of tourism, examples of how
partner towns, villages or local institutions can grow and 
develop together. It proves that cross-border cooperation is a 
tremendous force stimulating the development of shared space 
and building ties over the borders. With 18 projects taking 
place here with a total value over 27 million euro Lviv Oblast is 
a leader among the Ukrainian regions in the number of projects 
in tourism devepopment.
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню особливос-
тей європейських інтеграційних процесів України на су-
часному етапі розвитку правового регулювання відносин 
у сферах надання електронних довірчих послуг та електро-
нної ідентифікації. Зазначено новели національного зако-
нодавства в сфері надання електронних довірчих послуг, 
їх переваги, юридичні та технічні можливості для корис-
тувачів.  
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stage of development of legal regulation of relations in the fie-
ld of electronic trust services and electronic identification. The
innovations of the national legislation in the field of electronic
trust services, their advantages, legal and technical capabilities 
for users are indicated.
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На шляху до впровадження європейських правових 
стандартів в реалії українського державотворення, одні-
єю з найбільш прогресивних інновацій в системі реформ 
«Україна – 2020» [4] є впровадження електронного уряду-
вання.

Необхідною передумовою імплементації України в 
електронний цифровий простір Європейського Союзу є 
розробка та прийняття належного нормативно-правового 
інструментарію для забезпечення дієвого механізму елек-
тронної комунікації між державою, бізнесом та іншими 
членами суспільства.

Наразі, фактичною можливістю правової реалізації 
європейських стандартів електронної ідентифікації, зо-
крема таких, як електронна печатка, електронний підпис, 
реєстрована електронна доставка і, навіть, електрона по-
значка часу для відмітки на електронних даних, є набран-
ня чинності в листопаді 2018 року Законом України «Про 
електронні довірчі послуги» [2].

Крім низки нововведень, даний законодавчий акт надає 
можливість суттєво збільшити кількість державних по-
слуг, які може отримати кожна фізична особа за допомо-
гою сучасних цифрових технологій, а також забезпечити 
конфіденційність та повний захист персональних даних, 
що дозволить визнавати електронну ідентифікацію укра-
їнських користувачів в усьому світі. 

Небезпідставно можна стверджувати, що поступово 
реаліями для українського суспільства стануть отримання 
публічних послуг на території Європейського Союзу. 

Проте, для того, аби все зазначене вище почало ефек-
тивно працювати, необхідно розробити належний право-
вий механізм реалізації законодавчих норм. Насамперед, 
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це стосується прийняття підзаконних нормативно-право-
вих актів в частині запровадження всіх нововведень. Пер-
шим кроком в даному напрямку, є затвердження Вимог у 
сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки 
дотримання вимог законодавства у сфері електронних до-
вірчих послуг [3]. На думку Міністра юстиції України П. 
Петренко цей «документ забезпечить створення єдиного 
простору на основі системи електронних довірчих послуг з 
іншими країнами та гарантує захист персональних даних. 
Все це дасть можливість підвищити рівень довіри грома-
дян до електронних послуг» [1].

Разом з тим, слід зупинитись на тому, які саме наслід-
ки для українського суспільства матиме дія норм Закону 
України «Про довірчі електронні послуги» та, що власне 
таке довірчі послуги.

Так, основними нововведеннями є запровадження:
• європейських схем ідентифікації;
• взаємного визнання українських та іноземних засобів 

ідентифікації;
• забезпечення функціональної сумісності технічних рі-

шень, що використовуються під час надання електронних 
послуг, та їх здатності взаємодіяти між собою.

Зазначені новели чинного законодавства, сприятимуть: 
• посиленню інтеграції України в електронний інформа-

ційний простір;
• розвитку міжнародного співробітництва;
• забезпеченню рівних можливостей для доступу до 

електронних довірчих послуг та захисту прав їх спожива-
чів;

• регламентації визнання в Україні електронних послуг, 
що надаються іноземними постачальниками;

• нормативному встановленню ідентифікації конкрет-
ної особи. 

Важливо підкреслити, що зазначений вище Закон впро-
ваджує абсолютно нові механізми взаємодії держави та 
суспільства, а саме: 

1) електронна ідентифікація, що являє собою процеду-
ру використання ідентифікаційних даних особи в електро-
нній формі, які однозначно визначають фізичну, юридичну 
особу або представника юридичної особи [2, п.8 ч.1 ст. 1]; 
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2) кваліфікований електронний підпис, тобто удоскона-
лений електронний підпис, який створюється з викорис-
танням засобу кваліфікованого електронного підпису і ба-
зується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа 
[2, п.23 ч.1 ст.1];

3) електронна печатка, якою визнаються електронні 
дані, які додаються створювачем електронної печатки до 
інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються 
і використовуються для визначення походження та пере-
вірки цілісності пов’язаних електронних даних [2, п.9 ч.1 
ст. 1];

4) реєстрована електронна доставка як послуга, яка дає 
змогу передавати електронні дані між третіми сторонами 
за допомогою електронних засобів, засвідчувати обробку 
переданих електронних даних, у тому числі підтверджува-
ти відправлення та отримання електронних даних, та за-
хистити відправлені електронні дані від втрати, крадіжки, 
пошкодження або несанкціонованих змін [2, п.36 ч.1 ст. 
1].

Проте, слід підкреслити, що реалізація певних вимог 
законодавства про довірчі електронні послуги передба-
чає не лише прийняття низки відповідних підзаконних 
нормативно-правових актів, але й укладення відповідних 
міжнародних договорів. Зокрема, це стосується визнання 
схем електронної ідентифікації за міжнародними стандар-
тами, коли засобами електронної ідентифікації, що видані 
в Україні, можна буде скористатись на території іноземної 
держави, а в Україні визнаватимуться засоби, що видані на 
законних підставах в інших країнах.

Крім зазначеного, серед позитивних надбань Закону 
України «Про довірчі електронні послуги», можна відзна-
чити ряд переваг електронних довірчих послуг.

Так, користування електронними послугами забезпе-
чить фізичним та юридичним особам:

• різноманітність послуг держави, що можна отримати 
on-line;

• достовірність встановлення особи підписувача;
• конфіденційність обміну інформацією;
• фіксацію реального часу підписання електронних до-

кументів;
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• ощадність часу;
• мінімізацію та усунення корупційних чинників завдя-

ки відсутності безпосередньої взаємодії з представниками 
органів державної влади;

• можливість отримувати послуги публічного характе-
ру в країнах Європейського Союзу завдяки обопільному 
визнання електронних підписів сторонами.

Таким чином, врегулювання відносин у сферах надання 
електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації 
в межах правового поля забезпечує поглиблення необо-
ротних євроінтеграційних процесів України шляхом імп-
лементації норм національного законодавства до вимог 
Європейського Союзу.

В цілому, реформування системи правового регулюван-
ня е-ідентифікації покликане підвищити довіру суспіль-
ства до on-line послуг та розширити сфери застосування 
електронної ідентифікації, зокрема завдяки впроваджен-
ню технологій MobileID та BankID як способів верифікації 
для надання адміністративних та iнших видів послуг через 
мережу Інтернет. 

Зокерма, MobileID належить до послуг мобільної елек-
тронної ідентифікації та мобільного електронного підпи-
су, що надається оператором мобільного зв’язку, а BankID 
є способом ідентифікації особи через українські банки.

Зауважимо, що MobileID – це технологія, яка дозволяє 
ідентифікувати особу через мобільний телефон для отри-
мання електронних послуг.

Сутність даної технології полягає в тому, що електро-
нний цифровий підпис громадянина записується на SIM-
карту нового покоління. Оформлення такого підпису від-
бувається на підставі паспорту та ідентифікаційного коду 
фізичної особи. 

Так, MobileID дозволить отримувати державні послуги 
віддалено через мережу Інтернет, користуватися комер-
ційними сервісами on-line, надавати електронним доку-
ментам юридичної сили.

BankID є способом електронної автентифікації громадян 
за допомогою їхніх даних в банку, де вони обслуговуються. 
На сьогодні BankID має більш низький рівень довіри серед 
українського населення, ніж електронний цифровий під-
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пис, та може бути використаний не для всіх видів електро-
нних послуг. Слід зазначити, що найбільш поширеними в 
Україні є BankID від Ощадбанк та Приватбанк.

Отже, електронна довірча послуга як послуга, яка на-
дається для забезпечення електронної взаємодії двох або 
більше суб’єктів, які довіряють надавачу електронних до-
вірчих послуг щодо надання такої послуги [2, п.7 ч.1 ст. 1] 
– це:

1) Створення, перевірка та підтвердження кваліфікова-
ного електронного підпису чи печатки.

2) Зберігання кваліфікованих електронних підписів, пе-
чаток, електронних позначок часу та сертифікатів, пов’яза-
них з цими послугами.

3) Формування, перевірка та підтвердження чинності 
сертифіката електронного підпису, печатки, підтверджен-
ня дійсності web-сайту.

4) Реєстрована електронна доставка.
5) Формування, перевірка та підтвердження електро-

нної позначки часу.
Підсумовуючи наведений вище аналіз правових засад 

надання електронних довірчих послуг і здійснення елек-
тронної ідентифікації, можна стверджувати, що Україна 
впевнено крокує до впровадження європейських стан-
дартів життя, щодо яких Закон України «Про електронні 
довірчі послуги» в свою чергу, позитивно вплине на роз-
виток електронного врядування і розширить можливості 
для провадження підприємницької діяльності. Однак, для 
належного та ефективного застосування норм даного За-
кону, необхідно сформувати дієвий механізм реалізації 
його приписів шляхом прийняття необхідних підзаконних 
нормативно-правових актів.

Список використаних джерел:
1. Павло Петренко: Закон «Про електронні довірчі по-

слуги» почав діяти [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/pavlo-petrenko-zakon-
pro-elektronni-dovirchi-poslugi-pochav-diyati

2. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 
05.10.2017 № 2155-VIII [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19



72

3. Про затвердження Вимог у сфері електронних до-
вірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог 
законодавства у сфері електронних довірчих послуг: По-
станова Кабінету Міністрів України від  07.11.2018 № 992 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/992-2018-%D0%BF

4. Стратегія сталого розвитку «України-2020»: Указ 
Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.
ua/laws/show/5/2015

 

Вербицька Г.,
кандидат економічних 
наук, доцент кафедри 
менеджменту і міжнародного 
підприємництва,
Національний університет 
«Львівська політехніка»
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TION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT

Анотація. У статті проаналізовано динаміку обсягів 
зовнішньоторговельних операцій між Україною та ЄС за 
2015-2017 рр. та першу половину 2018 р., здійснено оціню-
вання товарної структури зовнішньої торгівлі, визначено 
найбільш гострі проблеми в напрямку розвитку зовніш-
ньоторговельних відносин України та ЄС та розроблено 
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напрямки подолання наявних дисбалансів при торгівлі то-
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Зовнішньоекономічна діяльність є вихідною формою 
міжнародного економічного співробітництва. Ще жод-
ній країні не вдалося створити ефективну і незалежну 
від будь-яких інших держав економіку, ізолювавши її від 
світової економічної системи та процесів глобалізації. Від 
тенденцій розвитку зовнішньоекономічної діяльності за-
лежить економічне становище держави. Після укладення 
в 2014 році угоди про асоціацію між Україною та Європей-
ським Союзом вітчизняні підприємства значно активізу-
вали зовнішньоекономічну діяльність з країнами ЄС. Ста-
ном на 2018 р. ЄС об’єднує  28 країн-членів, з загальною 
чисельністю населення понад 512 млн. чол. Завдяки цьо-
му ЄС є одним з найбільш вагомих ринків світу, на який 
намагаються одержати доступ багато країн. Для України 
економічна співпраця з ЄС – це шанс для перспективного 
розвитку та подальшої євроінтеграції, що й зумовлює ак-
туальність дослідження. 

З 1 вересня 2017 р. у повному обсязі запрацювала Угода 
про асоціацію України з ЄС. Аналізуючи положення Угоди, 
можна визначити такі позитивні положення для України: 
валютна лібералізація, тарифні квоти на експорт до ЄС, за-
хист довкілля та ін. Враховуючи, що це величезний ринок, 
50 мільйонів осіб, дуже потужні споживчі можливості, для 
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України відкриваються гарні перспективи. У 2017 р. еконо-
мічні відносини з країнами ЄС продовжували поглиблю-
ватися. Їх позиція як основних торговельних партнерів 
України зміцнилася значною мірою за рахунок експорту. У 
2017 р. частка ЄС у загальній торгівлі була 42,4%. Двосто-
роння торгівля істотно збільшилася. Експорт ЄС в Україну 
виріс на 22%, а імпорт з України – на 27%. Зовнішньоторго-
вельний баланс з країнами ЄС представлено у табл. 1.

Таблиця 1
Зовнішньоторговельний баланс з країнами ЄС [1]

Показник 2015 рік 2016 рік 2017 рік І половина 
2018 року

Експорт,  млн.дол. США 15339,5 15827,5 20157,6 9791,5

Імпорт, млн.дол. США 18075,9 19558,7 23330,2 10768,9

Сальдо, млн.дол. США -2736,4 -3731,2 -3172,6 -977,4

Коефіцієнт покриття 
експортом імпорту 0,85 0,81 0,86 0,90

Питома вага в загальному 
обсязі експорту, %/ 32,8 35,1 38,3 42,1

Питома вага в загальному 
обсязі імпорту, %/ 42,1 43,9 42,4 41,5

Негативною тенденцією в міжнародних економічних 
відносинах України та ЄС є негативне сальдо зовнішньої 
торгівлі, що зумовлено значно більшим обсягом імпорту з 
ЄС, ніж експорту до нього. Такі тенденції, на нашу думку, 
пов’язані з недосконалістю державної експортної політики 
України та низькою активністю урядових структур у на-
прямку інтеграції України у внутрішній ринок ЄС.

Так, на думку радника міністра закордонних справ 
України Тараса Качки, ЄС готовий через санкції і позиці-
онування підтримувати нас безпеково, готовий підтриму-
вати фінансово у важкі часи через механізм макрофінан-
сової допомоги, готовий і далі надавати технічну допомогу. 
Готовий, з багатьма застереженнями, розвивати торгівлю з 
нами. Натомість Європейський Союз і далі не бачить мож-
ливості для інтеграції України у внутрішній ринок ЄС. По-
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при увагу до впровадження Угоди про асоціацію з боку Єв-
росоюзу, розуміння того, як її виконання перекладається 
на економічну інтеграцію, і далі немає [2].

Понад половина експорту України до ЄС складається 
з сировини і продукції первинної обробки з низькою до-
даною вартістю. Такий стан речей дає змогу отримувати 
лише короткострокову вигоду, яка буде мати тенденцію до 
зменшення з вичерпанням відповідних природних ресур-
сів. В рамках Угоди про асоціацію, Україна взяла на себе 
зобов’язання щодо гармонізації системи технічного регу-
лювання з метою усунення технічних бар’єрів у торгівлі. 
Однією зі складових технічного регулювання є створення 
ефективної системи ринкового нагляду, яка забезпечує 
захист споживачів від небезпечної продукції. Ефектив-
на система ринкового нагляду є однією з передумов під-
писання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність 
промислових товарів між Україною та ЄС (англ. Agreem-
ents on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial 
Goods, ACAA), яка передбачає взаємне визнання сертифі-
катів відповідності промислових товарів. Проте її підпи-
сання постійно відкладається ЄС, незважаючи на те, всі 
передумови для укладання угоди є, оскільки українське за-
конодавство вже майже дослівно повторює законодавство 
ЄС, технічні регламенти також. 

У першій половині 2018 р. найбільші обсяги експорту до 
країн ЄС складали продукція агропромислового комплек-
су та харчової промисловості – 25,8% від загального обся-
гу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них – 24,4%, 
у т.ч. чорні метали та вироби з них – 23,1%, механічні та 
електричні машини – 15,2%. Серед товарів АПК та харчо-
вої промисловості найбільша частка експорту припадала 
на зернові культури – 30,3% від загального обсягу товарів 
АПК (у т.ч. кукурудза – 25,1%, пшениця – 3,9%), жири та 
олії тваринного або рослинного походження – 26,1% (олія 
соняшникова – 23,6%), насіння і плоди олійних рослин 
– 19,4%. Найбільші експортні поставки здійснювались до 
Польщі – 16,8% від загального обсягу експорту до країн 
ЄС, Італії – 15,1%, Німеччини – 9,5%, Угорщини – 8,5%, Ні-
дерландів – 7,7%, Іспанії – 6,3%, Румунії – 4,9% та Словач-
чини – 4,6%. 
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Найвагоміші обсяги імпорту товарів з країн ЄС скла-
дали механічні та електричні машини – 22,3% від загаль-
ного обсягу імпорту, продукція хімічної та пов’язаних з 
нею галузей промисловості – 19,2%, мінеральні продукти 
– 11,0%, товари агропромислового комплексу та харчової 
промисловості – 10,7%, засоби наземного транспорту, лі-
тальні апарати, плавучі засоби – 9,9%. Найбільші імпорт-
ні поставки серед країн ЄС здійснювались з Німеччини 
– 26,4% від загального обсягу імпорту до країн ЄС, Польщі 
– 15,9%, Італії – 8,2%, Франції – 6,9%, Угорщини – 5,4%, Че-
хії – 4,3% та Великої Британії – 3,8%  [[3].

По позиції «деревина і вироби з деревини» у 2017 р. екс-
порт у шість з половиною разів перевищував імпорт. Але це 
відбувається в країні, де відсоток лісистості території один 
із найменших в Європі. Зростання експорту цієї продукції 
в 2017 р. порівняно з 2016 р. становить 6,4%, що викликає 
неабияке занепокоєння щодо стану навколишнього серед-
овища. Разом із тим імпорт паперу та картону майже в 6 
разів перевищує експорт. Тобто ми експортуємо сировину, 
а назад отримуємо продукт глибокої переробки з більшою 
доданою вартістю [4].

Нинішня структура експорту та імпорту демонструє 
небезпечну для України технологічну диспропорційність: 
сировинний імпорт з України та високотехнологічний екс-
порт ЄС; збереження негативного сальдо в зовнішній тор-
гівлі за більшістю груп товарів; обмежений вихід вітчизня-
ного бізнесу на європейський ринок.

Питома вага товарів з високою часткою доданої вартос-
ті в українському експорті залишається низькою. Разом з 
тим, слід відмітити певний прогрес – протягом 2017 року 
зріс експорт товарів груп «Машини, обладнання та меха-
нізми», «Засоби транспорту», «Прилади та апарати оптич-
нi, фотографічні». Незважаючи на це імпорт по цих товар-
них групах суттєво перевищує експорт (рис. 1).

Як видно з рис. 1, по всіх товарних групах, які представ-
ляють найбільш високотехнологічний експорт в ЄС, порів-
няльна картина є невтішною, оскільки імпорт перевищує 
експорт в декілька разів. Ще однією негативною рисою є 
те, що експорт продукції машинобудування до країн ЄС 
характеризується відсутністю довгострокових контрактів.
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Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає, що 
певна частина товарів може користуватися преференцій-
ними умовами лише в межах тарифних квот: якщо тарифна 
квота вичерпана, мито накладається у звичайному поряд-
ку (за ставкою, що застосовується на загальних умовах при 
імпорті до України чи ЄС). Для європейських товарів, що 
імпортуються в Україну, передбачені лише 3 тарифні квоти 
(свинина, м’ясо птиці та напівфабрикати з м’яса птиці, цу-
кор), а для українських – 36 квот. Зокрема, під такий режим 
підпадають українські зернові, м’ясо птиці, виноградний і 
яблучний соки, мед, оброблені томати та ін. [5].

Оскільки Україна є одним з лідерів виробництва цих 
товарів на міжнародному ринку, відповідні тарифні кво-
ти зазвичай вичерпуються за кілька днів з моменту їх від-
криття. Так, основні і додаткові квоти на експорт пшениці 
і кукурудзи Україна повністю вичерпала вже з 1 по 5 січ-
ня, тарифні квоти Європейського Союзу для українсько-
го меду, виноградного і яблучного соків на 2018 рік були 
повністю вичерпані станом на 11 січня, квоти на експорт 
птиці в ЄС за станом на 11 січня були також вичерпані на 
2% [6].

Вагомими проблемами вітчизняних підприємств-екс-
портерів є проблеми 5 фінансового характеру. Брак обіго-

Рис. 1. Порівняння експорту та імпорту з країнами ЄС 
по окремих товарних групах за 2017 р.
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вих коштів, дорогі кредитні ресурси, відсутність системи 
пільгового кредитування виробників з боку держави не 
дають можливостей до модернізації виробництва і впро-
вадження інновацій. Традиційною проблемою фінансу-
вання є заборгованість держави з експортного ПДВ та по-
стійна затримка з його поверненням [7]. В той час як ЄС 
перенасичений товарами, тому продавати стає все важче 
і важче. Для того, щоб українському виробнику створити 
свій власний бренд і ще вийти з ним на світовий ринок, по-
трібні дуже великі гроші — мінімум 50% від усіх витрат на 
виробництво самого продукту. 

У 2017 р. експорт послуг до країн ЄС становив 3329,6 
млн. дол. США і збільшився порівняно з 2016 р. на 10,8% 
(на 324,7 млн. дол.), імпорт – відповідно 2503,0 млн. дол. 
та збільшився на 3,4% (на 81,4 млн. дол.). Позитивне саль-
до становило 826,6 млн. дол. (у 2016 р. – 583,3 млн. дол.). 
Найбільші обсяги експорту країнам ЄС припадали на 
транспортні послуги – 36,9% від загального обсягу експор-
ту послуг країнам ЄС, з переробки матеріальних ресурсів 
– 24,7%, у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформа-
ційні – 19,0% та ділові – 12,7%. Серед країн ЄС найбіль-
ші обсяги послуг надавалися Великій Британії – 17,2% від 
загального обсягу експорту послуг країнам ЄС, Німеччи-
ні – 15,7%,  Польщі – 8,3%, Кіпру – 8,0% та Нідерландам 
– 4,9%.

Найбільшу частку в загальному обсязі імпорту послуг 
від країн ЄС становили транспортні послуги – 26,7% від 
загального обсягу імпорту послуг від країн ЄС, ділові – 
17,2%, послуги, пов’язані з подорожами, – 12,3%, роялті та 
інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної 
власності, – 12,1% та послуги, пов’язані з фінансовою ді-
яльністю, – 10,2%. Серед країн ЄС найбільші обсяги послуг 
були отримані від Великої Британії – 19,9% від загального 
обсягу імпорту послуг від країн ЄС, Німеччини – 14,8%, 
Кіпру – 9,0% та Польщі – 5,8%.

Підсумовуючи проведене дослідження, можемо ви-
ділити такі тенденції: Україна мала негативне сальдо зо-
внішньої торгівлі товарами впродовж всього періоду до-
слідження та позитивне сальдо в торгівлі послугами. В 
структурі експорту послуг найбільшу частку традиційно 
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займають транспортні послуги, що пов’язано з вигідним 
географічним розташуванням України, а також наявністю 
газо-транспортної системи. 

Якщо порівнювати товарну структуру експорту-імпор-
ту з країнами ЄС, то можна помітити такі тенденції: не-
змінним залишається домінування у структурі вітчизня-
ного товарного експорту сировини та продукції з низьким 
ступенем обробки, в той час, як зовнішня торгівля Євро-
союзу орієнтована на товари з високим ступенем перероб-
ки. 

Незважаючи на наявність низки суттєвих проблем, пер-
спективність зовнішньоторговельних відносин між Украї-
ною та Європейським Союзом не викликає сумніву. Для 
України торговельні відносини з ЄС – це додатковий крок 
до входу в Євросоюз та можливість відкрити для себе нові 
ринки. Для подолання відставання у сфері високих техно-
логій Україні слід розробити цілісний, системний комплекс 
заходів щодо стимулювання високотехнологічного вироб-
ництва і відповідного наукового забезпечення. Найшвид-
ше та найефективніше це можна зробити у тих напрямах, 
де Україна мала, і поки що має, значні виробничі і наукові 
досягнення. Це такі сфери, як суднобудування, авіаційна, 
ракетно-космічна та електронна промисловість. Також 
необхідно продовжити роботу з усунення квотування та 
інших аспектів дискримінації українських експортерів на 
ринках ЄС. Якщо ми хочемо, аби нашій промисловій про-
дукції довіряли в ЄС, нам потрібна укладена АСАА, яка 
підтверджує визнання Євросоюзом нашої системи техніч-
ного регулювання, також нам необхідно прийняти спільне 
з ЄС рішення про взаємне визнання статусу авторизова-
них економічних операторів, доєднатися до системи NTCS 
і узгодити митні процедури. Зрозуміло, що вирішення да-
них проблем потребує активізації роботи Уряду.
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EXCEPTIONS TO THE ASSOCIATION AGREEMENT 
BETWEEN UKRAINE AND THE EU:

POSSIBILITY FOR A LONG TERM MANEVERSE 
OR HIGH SPEED

Анотація. У статті проаналізовано загальні винятки та 
винятки з міркувань безпеки стосовно торгівлі товарами, 
що передбачені Угодою про асоціацію між ЄС та Україною. 
Також у статті досліджується взаємозв’язок між положен-
нями Угод СОТ, практикою їх тлумачення та відповідними 
положеннями Угоди про асоціацію.

Ключові слова: Угода про асоціацію між Україною та 
ЄС, загальні винятки, винятки з міркувань безпеки, СОТ, 
ГАТТ, ЄС. 

Annotation: The article analyzes general exceptions and se-
curity exceptions related to the trade in goods covered by the 
EU-Ukraine Association Agreement. The article also examines
the relationship between provisions of the WTO agreements 
together with their application and relevant provisions of the 
EU-Ukraine Association Agreement.

Keywords: EU-Ukraine Association Agreement, general ex-
ceptions, security exceptions, WTO, GATT, EU.

Актуальність тематики. З підписанням Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європей-
ським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі 
– Угода про асоціацію) збільшилася глибина та обсяг до-
сліджень у сфері європейського права, компаративістики 
та імплементації права ЄС у національну юридичну прак-
тику. В той же час, подання Європейським Союзом (далі 
– ЄС) запиту про консультації з Україною щодо деяких за-
конодавчих актів та законопроектів, застосованих Украї-
ною щодо експорту лісу-кругляка [1], раніші неофіційні 
коментарі Представництва ЄС в Україні щодо експорту 
металобрухту [2] зумовлює потребу в аналізі винятків, 
тобто положень Угоди про асоціацію, які при дотримання 
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умов, що містяться в цих положеннях, допускають відхи-
лення від зобов’язань, що передбачені Угодою про асоці-
ацію. Відтак, дослідження цього питання є актуальним та 
важливим. 

Огляд літератури. В цілому питання національної імп-
лементації Угоди про асоціацію отримало доволі широке 
наукове висвітлення в Україні, про що свідчать численні 
праці таких науквоців, як Р.А. Петров, В.І. Муравйов, М.М. 
Микієвич, О.М. Шпакович та багатьох інших. Проте, пи-
тання тлумачення та застосування винятків, що передба-
чені Угодою про асоціацію, залишаються малодосліджени-
ми в науковій літературі. В той же час питання тлумачення 
та застосування винятків в угодах про зону вільної тор-
гівлі є предметом дослідження іноземних науковців [3]. З 
огляду на кризу порядку вирішення торговельних супер-
ечок в СОТ, все більше держав використовують механіз-
ми врегулювання торговельних суперечок, що передбачені 
регіональними торговельними угодами.

Метою статті є правовий аналіз винятків щодо торгівлі 
товарами, що передбачені Угодою про асоціацію та особли-
востей їх тлумачення, а також застосування. У цій статті 
розглядається роль, зміст і структура винятків відповідно 
до Угоди про асоціацію. 

Насамперед, важливо, окреслити роль і місце винят-
ків в структурі положень Угоди про асоціацію. У випадку 
порушення обов’язку, що передбачений Угодою про асо-
ціацію та визнання такого порушення відповідними орга-
нами, уповноваженими на врегулювання суперечок між 
ЄС та Україною, можна стверджувати, що та чи інша сто-
рона Угоди про асоціацію порушила її положення. Проте 
трапляються ситуації, коли вжитий стороною Угоди про 
асоціацію захід одночасно і порушує Угоду про асоціацію, 
і спрямований на досягнення певної легітимної мети, на-
приклад, захист здоров’я населення, забезпечення продо-
вольчої безпеки. Саме тому в регіональних торговельних 
угодах (якою є за своєю природою частина положень Уго-
ди про асоціацію) та в Угодах в рамках Світової організації 
торгівлі (далі – СОТ) і прописуються ті ситуації, при яких 
дозволяється недотримання положень згаданих угод, тоб-
то так звані “винятки”. 
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Тлумачення та застосування таких винятків є непро-
стим процесом, адже, з однієї сторони, надміру широке 
тлумачення може призвести до нівелювання інших поло-
жень відповідних угод, натомість надто вузьке тлумачення 
може призвести до звуження можливостей для уряду при-
ймати певні рішення, тобто, обмежити свободу розсуду 
держави діяти певним чином. 

Окреслена проблема неодноразово піднімалася в рам-
ках торговельних суперечок відповідно до Угод СОТ, як-
от, наприклад у справі “ЄС – Азбест” (“EC – Asbestos”), де 
одним з питань була відповідність заборони імпорту аз-
бесту та азбестовмісних товарів винятку, що стосується 
забезпечення охорони здоров’я населення (стаття ХХ(b) 
Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 р. (далі – ГАТТ) 
[4]. Іншим прикладом можуть слугувати висновки Групи 
з врегулювання суперечок в рамках СОТ та Апеляційного 
органу у справі “Бразилія – Вживані шини” (“Brazil – Retr-
eaded Tyres”), де обговорювалося, чи заходи Бразилії у ви-
гляді заборони імпорту вживаних шин підпадають під дію 
винятків, що передбачені статтею XX(b) ГАТТ (заходи, що 
необхідні для захисту життя чи здоров’я людей, тварин та 
рослин) та статтею XX(d) ГАТТ (заходи, що необхідні  для  
забезпечення дотримання законів чи нормативних  актів,  
які не знаходяться у протиріччі з положеннями цієї Уго-
ди) [5]. При цьому, торговельні суперечки між сторонами 
угод про зону вільної торгівлі є нечастими [6, 3]. Якщо ж 
вести мову про практику врегулювання суперечок ЄС на 
регіональному рівні, то вона, як така відсутня, окрім за-
питу на проведення консультацій з Південною Кореєю, що 
був поданий наприкінці 2018 р. відповідно Угоди про зону 
вільної торгівлі між ЄС та Кореєю. [7]

Насамперед варто зазначити, що Угода про асоціацію 
містить кілька категорій винятків, серед яких можна ви-
ділити наступні: а) винятки, що застосовуються лише до 
деяких положень Угоди про асоціацію (статті 36, 141, 142, 
143 Угоди про асоціацію) та б) винятки, що застосовують-
ся до всіх положень Угоди про асоціацію (зокрема, стаття 
472 Угоди про асоціацію). Такий поділ на дві групи винят-
ків пояснюється тим, що Угода про асоціацію є за своєю 
правовою природою комплексною угодою, тобто містить 
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не лише положення, що стосуються торгівлі, а й інші по-
ложення, як-от, наприклад, зобов’язання щодо наближен-
ня/гармонізації законодавства. 

Стосовно винятків, що застосовуються лише до деяких 
положень Угоди про асоціацію, а саме положення статей 
36, 142, 143 Угоди про асоціацію, частина положень, а саме 
стаття 36 Угоди про асоціацію стосується лише торгівлі то-
варами, а частина, а саме статті 142 та 143 – торгівлі послу-
гами. Такий підхід аналогічний до підходу в Угодах СОТ, а 
саме в ГАТТ містяться положення щодо винятків з торгівлі 
товарами, а в Генеральній угоді про торгівлю послугами 
– щодо торгівлі послугами. 

Отож, стаття 36 Угоди про асоціацію передбачає, що 
“ніщо в цій Угоді не повинно тлумачитися як таке, що пе-
решкоджає вжиттю або застосуванню будь-якою Сторо-
ною заходів згідно зі Статтями XX та XXI ГАТТ 1994 та їх 
примітками щодо тлумачення, які включено до цієї Угоди і 
є її невід’ємною частиною” [8]. Тобто, в цьому випадку сто-
рони Угоди про асоціацію вирішили застосувати відсильну 
норму, посилаючись на Угоди в рамках СОТ, замість того, 
щоб сформулювати ці винятки самостійно. 

Ймовірно, відсилання до положень Угод СОТ поясню-
ється правилами тлумачення положень Угоди про асоці-
ацію, котрі передбачені статтею 320 Угоди про асоціацію. 
Зокрема, стаття 320 Угоди про асоціацію передбачає, що 
“будь-яка арбітражна група має тлумачити положення, за-
значені у статті 304 цієї Угоди [це власне є Розділ IV Уго-
ди про асоціацію, тобто, торговельна частина Угоди про 
асоціацію1], відповідно до […]. У разі, якщо зобов’язання 
за цією Угодою є ідентичними зобов’язанням за Угодою 
СОТ, арбітражна група повинна прийняти тлумачення, 
яке узгоджується з відповідним тлумаченням, створеним 
рішеннями Органу вирішення спорів СОТ (далі - ОВС)” 
[8]. Очевидно, при наявності прямого відсилання до Угод 
СОТ у статті 36 Угоди про асоціацію, цілком ймовірно, що 
арбітражна група може визнати згадану статтю 36 ідентич-
ною зобов’язанням за Угодою СОТ, а саме зобов’язаннями, 

1Примітка автора.
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що передбачені статтями XX та XXI ГАТТ та їх примітками 
щодо тлумачення. З огляду на такий підхід до тлумачення 
статті 36 Угоди про асоціацію, слід детальніше розгляну-
ти практику тлумачення та застосування статей XX та XXI 
ГАТТ. 

Стаття ХХ ГАТТ передбачає загальні винятки тобто, 
окреслює різноманітні за своєю природою випадки, що 
можуть підпадати під дію цієї статті, а саме заходи, що не-
обхідні для захисту суспільної моралі, для захисту життя 
чи здоров’я людей, тварин та рослин, для захисту націо-
нальних скарбів художнього, історичного чи археологіч-
ного значення, що  стосуються   збереження   природних   
ресурсів,   які вичерпуються,  якщо  такі заходи застосову-
ються разом з обмеженням внутрішнього виробництва чи 
споживання тощо. 

Стаття XXI ГАТТ стосується винятків з міркувань без-
пеки та містить менш конкретизовані винятки, зокрема, 
передбачає, що положення ГАТТ не повинно тлумачитися 
“(a) як вимога до будь-якої  сторони  надавати  будь-яку 
інформацію, розголошення якої вона вважає  таким,  що  
суперечить суттєвим інтересам її безпеки; або  (b) як  пе-
решкода будь-якій стороні у здійсненні будь-яких дій,  які 
вона вважає необхідними для захисту суттєвих  інтересів 
своєї безпеки, (i) що стосуються розщеплюваних матеріа-
лів чи матеріалів,  з яких вони виробляються; (ii) що сто-
суються торгівлі зброєю, боєприпасами та знаряддям для  
ведення війни, а також такої торгівлі іншими товарами та 
матеріалами, яка прямо  чи  опосередковано  ведеться  з 
метою забезпечення військових утворень; (iii) що вжива-
ються  під  час  війни чи  інших  надзвичайних обставин у 
міжнародних відносинах; або (c) як перешкода будь-якій 
стороні у здійсненні будь-який дій на виконання своїх зо-
бов’язань за Статутом Організації  Об’єднаних Націй з ме-
тою збереження міжнародного миру та безпеки” [9]. 

Відмінні ці статті і за своєю внутрішньою структурою, 
а також і практикою застосування. Якщо стаття ХХ ГАТТ 
складається фактично з двох частин: так званого “шапо” 
(“chapeau”), тобто, вступного обмеження і конкретизова-
них винятків. Зокрема, у “шапо” міститься наступне по-
ложення: “за умови, що такі заходи не повинні застосову-
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ватися у спосіб, який би являв собою засіб свавільної чи 
невиправданої дискримінації між країнами, в яких пере-
важають однакові умови або приховане  обмеження  між-
народної  торгівлі”. На противагу, стаття ХХІ ГАТТ містить 
лише конкретні винятки. Така відмінність у структурі має 
суттєве значення при тлумаченні та застосування, адже 
“шапо” слугує додатковим запобіжником/обмежувачем 
проти запровадження заходів, що підпадають під дію ви-
нятків. 

Розглядаючи практику тлумачення та застосування 
статті XX ГАТТ, варто зауважити, що вона хоча і охоплює 
і відносно нешироке коло випадків, сама стаття часто ста-
вала предметом тлумачення та застосування Групою з вре-
гулювання суперечок та Апеляційним органом в рамках 
СОТ. При цьому, досить часто державам було складно до-
вести, що той чи інший захід охоплюється винятком, пе-
редбаченим статтею XX ГАТТ. Як приклад, можна навести 
справу США – Заборона імпорту деяких Креветок та про-
дукції з креветок (DS58: United States — Import Prohibition 
of Certain Shrimp and Shrimp Products), де США не змогли 
довести, що їх захід охоплюється винятком в рамках статті 
ХХ(g) ГАТТ [10].

Незважаючи на ширше коло випадків, які потенційно 
можуть охоплюватися статтею ХХІ ГАТТ, у порівнянні зі 
статтею ХХ ГАТТ, вона практично не була предметом тлу-
мачення Групи з врегулювання суперечок чи Апеляційно-
го органу в рамках СОТ. Проте є певна практика тлума-
чення цієї статті до моменту створення СОТ, відповідно 
до ГАТТ 1947. Так, 30 листопада 1982 р. членами ГАТТ було 
прийнято Рішення стосовно Статті ХХІ ГАТТ, яке закрі-
пило правило, згідно з яким права держав зберігаються, 
незважаючи на застосування заходів в рамках статті ХХІ 
ГАТТ, хоча це коротке Рішення і не дало відповідей на всі 
запитання [11]. Так, є приклади посилання на цю статтю 
в рамках ГАТТ 1947 р.  Зокрема, “у 1961 році Гана заяви-
ла, що її бойкот португальських товарів було виправдано 
статтею XXI (b) (iii) - ситуація в Анголі була загрозою для 
африканського континенту. У 1970 році Об’єднані Араб-
ські Емірати виправдали свій бойкот ізраїльським фірмам, 
заявивши, що він не може обговорюватися в рамках ГАТТ 
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(не було посилання на статтю XXI ГАТТ). У листопаді 1975 
року Швеція запровадила глобальну квоту на імпорт взут-
тя, посилаючись на статтю XXI (b) (iii) ГАТТ” [11]. Також 
у Звіті Групи з врегулювання суперечок в рамках ГАТТ у 
справі США – Торгівля з Нікарагуа (US –Nicaraguan Trade 
(1986) містяться згадки про статтю ХХІ ГАТТ, проте рішен-
ня з цього питання не було прийняте з огляду на проце-
дурні обмеження повноважень Групи [11]. 

Що ж до сучасної практики в рамках СОТ, то стаття ХХІ 
ГАТТ може бути застосована у торговельних суперечках 
між Катаром та ОАЕ (DS526) [12], Бахрейном (DS527) [13] 
та Саудівською Аравією (DS528) [14]. Стосовно України, 
то варто зазначити, що у справі РФ – Заходи щодо Транзи-
ту (DS512 Russia — Measures Concerning Traffic in Transit),
що зараз перебуває на розгляді в СОТ, РФ, за неофіційною 
інформацією, начебто також покликається на статтю ХХІ 
ГАТТ в обґрунтування своїх вимог [15].

У доктрині вважається, що посилання і, відповідно, тлу-
мачення статті ХХІ ГАТТ в рамках процедури врегулюван-
ня суперечок в СОТ може відкрити так звану “скриньку 
Пандорри”, тобто, призвести до того, що члени СОТ бу-
дуть зловживати своїм правом посилатися на цю статтю. 
У доктрині йде дискусія щодо можливості перегляду за-
стосування державою статті ХХІ ГАТТ в рамках процеду-
ри врегулювання суперечок в СОТ, а саме чи можуть/по-
винні мати таку можливість міжнародні судові інституції 
здійснювати перегляд заходів держави, вжитих з мірку-
вань безпеки. Ця позиція аргументується положенням зі 
статті ХХІ ГАТТ, де вказано, що йде мова про заходи, “які 
вона вважає необхідними для захисту  суттєвих  інтересів 
своєї безпеки”, тобто, важливішою видається думка держа-
ви, а не об’єктивна необхідність застосування саме таких 
заходів. На противагу цій думку, проф. П. Ван ден Боше 
вважає, що заходи вжиті в рамках статті ХХІ ГАТТ можуть 
бути предметом розгляду в рамках процедури врегулюван-
ня суперечок в СОТ, а саме, наскільки обґрунтування дер-
жавою вжитих заходів є розумними та чи не становлять 
зловживання правом [16, c. 596-597]. Хоча, як видається, 
втілити на практиці такий підхід буде важко, адже коли 
мова йде про зовнішньополітичний курс та національну 
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безпеку, будь-якій арбітражній групі буде важко прийняте 
збалансоване неполітичне рішення.

Повертаючись до тематики застосування винятків з 
міркувань безпеки в рамках статті 36 Угоди про асоціацію, 
тобто, фактично застосування статті ХХІ ГАТТ, важливо 
відзначити кілька важливих моментів. По-перше, питання 
безпеки не є визначеним у статті ХХІ ГАТТ, відтак, може 
охоплювати широке коло заходів і включати, наприклад, 
не лише військову безпеку, а і продовольчу та економічну 
безпеку. По-друге, формулювання статті ХХІ ГАТТ не ви-
ключає застосування цієї статті, навіть тоді коли відсутній 
стан війни, а саме фраза “надзвичайні обставини у між-
народних відносинах” є доволі широкою та всеохопною. 
Враховуючи факти збройної агресії РФ проти України, та 
вжиття відповідних санкцій міжнародними партнерами 
України у відповідь на дії РФ, з огляду на можливе широ-
ке тлумачення статті ХХІ ГАТТ Україна потенційно може 
скористатися пунктом ХХІ(b) ГАТТ, як підставою для об-
ґрунтування вжиття доволі широкого кола заходів. Напри-
клад, запровадження обмежень на експорт продовольчих 
товарів може обґрунтовуватися необхідністю забезпечен-
ня продовольчої безпеки або ж обмеження експорту пев-
них матеріалів (металів, тощо) може обґрунтовуватися 
необхідністю використання їх у воєнно-промисловому 
комплексі. При цьому, як видається, посилання на цей 
пункт можливе навіть і в тому випадку, коли надзвичайні 
обставини у міжнародних відносинах стосуються третіх 
держав, наприклад, РФ. Іншими словами, ніщо в тексті 
статті 36 Угоди про асоціацію не вказує, що надзвичайні 
обставини мали би виникнути саме між Україною та ЄС, 
таке тлумачення було б надміру звужувальним та призве-
ло би до ситуації, коли Україна чи ЄС не мала би можли-
вості здійснити заходи безпеки без порушення Угоди про 
асоціацію. Посилання на винятки з міркувань безпеки має 
бути належним чином обґрунтованим, тобто, вартує мати 
в наявності документи/матеріали, котрі б аргументували 
необхідність застосування саме такого заходу з міркувань 
безпеки. 

Варто відзначити, що, окрім статті 36 Угоди про асоці-
ацію, стаття 472 Угоди про асоціацію також містить по-
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ложення щодо винятків, які можуть бути застосовані до 
порушення будь-яких положень Угоди про асоціації, а 
не лише її торговельної частини. Згадана стаття передба-
чає лише безпекові винятки. Аналізуючи співвідношення 
статті 36 та статті 472 Угоди про асоціацію з їх тексту мож-
на зробити висновок, що можливість їх альтернативного 
застосування, принаймні, не виключається, тобто, не за-
бороняється. Стаття 472 Угоди про асоціацію подібна за 
своєю структурою до статті ХХІ ГАТТ, проте містить деякі 
уточнені та змінені формулювання, ймовірно, з огляду на 
інші положення Угоди про асоціацію. Відтак, можна вести 
мову про те, що стаття 472 Угоди про асоціацію не містить 
зобов’язань, які були би ідентичними до зобов’язань в 
рамках СОТ, а тому арбітражна група вже не повинна була 
би приймати тлумачення, яке узгоджується з відповідним 
тлумаченням, створеним рішеннями Органу вирішення 
спорів СОТ.

Висновки. Підсумовуючи, спільною ознакою обох ви-
дів винятків є те, що при належному обґрунтуванні умо-
вам, що передбачені винятками, можна застосувати захо-
ди, які не відповідатимуть Угоді про асоціацію. Відмінною 
ознакою є те, що загальні винятки є доволі конкретними і 
обмеженими, а також мають певну практику тлумачення в 
рамках СОТ. На противагу їм, винятки з міркувань безпе-
ки є доволі широкими, тобто, можуть бути часто викорис-
таними, проте посилання на ці винятки, а тим більше дис-
кусія щодо їх застосування неминуче набуде політичного 
забарвлення. Найпроблемнішою буде ситуація, коли один 
і той же захід можна буде кваліфікувати і як загальні ви-
нятки, і як винятки з міркувань безпеки. В такому випад-
ку, все залежатиме від того обґрунтування, яке буде надане 
сторонами.
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Annotation. It is argued that for proper and due introduc-
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foreseen in the Annex XXXIX of the EU-UA Association Ag-
reement, bilateral agreement between the EU Member States 
and Ukraine can definitely contribute to the elaboration of the
effective instruments for the protection of the consumer rights
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Анотація: Доводиться, що ефективним інструментом 
для вирішення транскордонних спорів у сфері захисту 
споживачів можуть стати двосторонні угоди між держава-
ми-членами ЄС і Україною, що сприятиме належній і до-
бросовісній імплементації  УАЄС і положень, закріплених 
у Додатку ХХХІХ до неї. 
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Угода про асоціацію між Україною та ЄС. 

Since by the famous statement of the US President G.F. Ken-
nedy, “consumers include, by definition, all of us” it became cl-
ear that consumer policy is an inherent part of any society and 
the establishment of a sound, simple, transparent and feasible 



93

consumer protection system becomes more and more import-
ant, since it is linked both to economic development and social 
wealth-being in any country worldwide. It is evident that Uk-
rainian consumption policy1 needs to be modernized in order 
to comply with current economic developments related to well-
being of its population and to build strong market economy 
where producer, trader and consumer are well protected throu-
gh the transparent and coherent consumer protection rules and 
procedures, as developed by best state practices and standards 
of regional organizations like the EU. 

Contemporary consumer protection system of Ukraine has 
been inherited from the Soviet times and currently is based 
upon the Law of Ukraine “On Protection of Consumer Rights”-
[4] (Consumer Rights Protection Act, hereafter - CRPA), which
has been adopted in 1991 and obviously needs to amended, sin-
ce the current economic trends like development of digital ma-
rket economy, focusing on economy of innovations and know-
ledge, rapid internationalization and globalization require also 
huge changes in terms of the legal regulation of the consumer 
protection issues. Being based upon Soviet rules for trading, the 
CRPA provided and still provides a number of consumer rights 
protected within territory of Ukraine, such a right to state pr-
otection for consumers, guaranteed level of consumption, due 
quality of goods and services, product safety, consumer inform-
ation, compensation claims in case of the violation of consumer 
rights, right to legal remedies and right to establish consumer 
organizations. In 2003 the adoption of the new Civil Code of 
Ukraine[8] introduced since 2003 a number of changes related 
to consumer contracts, like Article 700 (on retail purchase co-
ntracts), Article 701 (on buying based on samples), Article 703 
(on contracts concluded by means of automats), Article 704 (on 
contracts with a close on delivering to a consumer), enabling 
adjustment of the legal regulation of the consumer contracts to 
the realities of the economic life and globalization trends in the 
world economy. But even being entitled to quite an extensive 

1According to World Bank Consumption Database  47,2 % Ukrainian households  
range from very lowest to low consumption [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: (http://datatopics.worldbank.org/consumption/country/Ukraine). 
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consumer rights catalogue, the consumer protection in Ukra-
ine has been challenged by a number of developments, which 
weakened due, timely and effective protection in the reality. As
authors of the research “Legal regulation of the sphere of con-
sumer rights protection in the European Union and Ukraine” 
[1, p.20] stated in 2005, the real state of the protection is very 
low in the country, since consumers in the country either lack 
knowledge about instruments and procedures, or lack even co-
nsumer-rights related information. Institutional dimension of 
the Ukrainian consumer protection system has been also esta-
blished based upon the provisions of the above-mentioned law, 
where key powers were granted to the State Inspection on the 
Protection of Consumer Rights, which existed until 2000. But 
starting from 2000 the institutional system became decentraliz-
ed very much, where the line ministries (Ministry of Economic 
Development and Trade of Ukraine, Ministry of Justice of Ukr-
aine, Ministry of Health of Ukraine, Ministry of Agriculture of 
Ukraine) and independent state agencies like State Service of 
Ukraine for Food Safety and Consumer Protection, State Com-
mittee on Technical Standardization and Consumer Protection 
and other bodies (sectoral and cross-sectoral) play important 
role and are entitled with a number of tasks dealing both with 
the development of the consumer protection policy of Ukrai-
ne and providing protection and support for consumer rights. 
The deregulation plays nowadays crucial role for modernizing
the consumer protection system, which needs to be taken into 
account. 

Based upon the experiences of Soviet regulation, the con-
sumer protection system of Ukraine can be characterized by 
following features: 

- a state-centered consumer protection system, where state 
was entitled to control, to monitor and to penalize in the case of 
the violation of the consumer protection standards is changing 
under the deregulation process;

- the decentralized consumer protection system is emerg-
ing, where all parts of this system - the state, consumers and 
business – are in sharp need to develop common priorities and 
approaches to consumer protection in the age of digitalization 
and globalization; 

- Ukrainian state consumer protection system is influenced
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by the public service reform ongoing in the country, where the 
communication and cooperation between its elements needs to 
developed and facilitated;

- being merely state-focused, the Ukrainian consumer pr-
otection system needs the cooperation rules and mechanism 
for empowering the non-governmental sector while reforming 
market control, consumer safety, consumer’s education and co-
nsumer dispute resolution mechanisms while developing nov-
elties to the Ukrainian consumer protection system in accorda-
nce with the EU rules and principles;

- the legal regulation of the consumer protection system in 
Ukraine is also very diversified and confusing in terms of its
efficiency and applicability. Currently a huge number of dom-
estic legal exist so far, sometimes colliding and sometimes ov-
erlapping by their nature, introducing a sophisticated and un-
structured mechanism for legal protection of consumer rights. 
Moreover, the legal regulation is currently heavily influenced by
the EU-Ukraine Association Agreement, which contains amo-
ng other also a unilateral legal obligation of Ukraine to adjust 
its legal regulation to the corresponding EU standards. 

The cooperation between the EU and Ukraine in the field of
the consumer protection evolved from the times of the concl-
usion of the Partnership and Cooperation Agreement between 
the European Communities, their Member States and Ukraine 
(PCA) [7]. The PCA included direct references to the consumer
protection issues in Article 51 (adaptation clause), Article 52 
(economic cooperation) and Article 75 (on consumer protec-
tion). All these clauses are of framework nature, without clear 
understanding about mutually important priorities for the bila-
teral cooperation in the conventional text. According to the Ar-
ticle 51 of the PCA Ukraine recognized its unilateral obligation 
to adapt its domestic legislation to the EU legal standards in a 
number of fields, where the consumer protection is mentioned
under p. (2) of this article. According Article 52 European Co-
mmunities and Ukraine develop their cooperation in economic 
field, including technical standards and consumer protection
with an aim to support economic reforms and sustainable dev-
elopment of the latter. The most PCA important clause for the
development of the cooperation on consumer protection was 
Article 75, providing the parties establish close cooperation re-
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garding compatibility of their consumer protections systems, 
including expert evaluation of legal and institutional reforms in 
Ukraine, common information exchange system about unsafe 
products, pricing for consumers, features of goods and servi-
ces, capacity-building for staff and civil society organizations,
dealing with the consumer protection issues in Ukraine as well 
as  deepening the convergences between consumer protection 
policies of the EU and Ukraine. 

Having identified these priorities in the PCA, however pa-
rties did not establish a well-functioning communication and 
cooperation mechanism on the consumer protection. The next
step in the cooperation on consumer matters constitutes the 
EU-Ukraine Association Agreement (hereafter – AA), signed
in 2014 and fully in force since 2018[6]. The AA provisions
include references to the protection of consumer rights more 
extensively, linking consumer protection and antidumping and 
compensatory measures (Article 48 of the AA), consumer pr-
otection and e-commerce  (Article 140 of the AA), consum-
er protection and protection of intellectual property (Articles 
193-206 on protection of trademarks and geographical names), 
on mutual cooperation with regard to protection of intellectual 
property rights (Article 252 of the AA), state aid and consumer 
protection (Article 262 of the AA), pricing on energy and gas 
markets (Article 262 of the AA), cooperation in nuclear energy 
sector (Article 269 of the AA), on the protection of consumer 
on financial services markets (Article 383 of the AA). Consum-
er protection has been defined as mutual cooperation topic by
the EU and Ukraine: In Art. 415-418 of the EU-Ukraine Asso-
ciation Agreement provide a legal framework for it and Annex 
XXXIX to the EU-Ukraine Association Agreement contains set 
of EU legislative acts, to which Ukraine has to align the national 
legal consumer protection system.

Comparing legal provisions of the PCA and AA agreements 
with regard to their normative contents an interim conclusion 
can be formulated: despite being mostly similar in the wording 
of Articles 75 of the PCA and Articles 415-418 of the AA and 
mostly of non-self-executing in the nature, the AA provisions 
while cross-referencing to the Annex XXXIX produce more leg-
al influence on Ukrainian consumer protection system, that the
PCA normative regulations. Ukrainian legislation on e-comm-
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erce[3], consumer credits[5], market surveillance[2], consumer 
contracts has been already introduced taking into consideration 
the EU requirements and introducing these standards within 
the country. However  as to the compatibility of the Ukrainian 
consumer protection legislation to the EU rules and standards 
in this field, the general conclusion can be assumed that most
weaknesses of Ukrainian consumer protection system are foot-
ed in legal cultures of law-making and law execution traditions, 
where the poor quality laws in terms of the compliance with the 
rule-of-law making standards results in their poor execution by 
the population, making all reforms difficult and not supported
in the society. The consumer protection area, which genuinely
addresses all countries’ population internally and all consumers 
of Ukrainian products and services externally is extremely se-
nsitive area, where a lot of economic, social and legal problems 
are on the waiting list to be solved.
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AGREEMENT

Анотація. В статті проведений аналіз зобов’язань Укра-
їни щодо посилення та забезпечення поваги до прав лю-
дини та основоположних свобод, що є структурною час-
тиною Угоди про асоціацію. Доводиться констатувати, що 
приведення національного законодавства, а також адміні-
стративної та судової практики щодо захисту прав люди-
ни, до європейських стандартів, потребує подальших зу-
силь з боку нашої держави.
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Annotation: The author analyzes Ukraine’s commitments to
strengthen and ensure respect for human rights and fundame-
ntal freedoms as a structural part of the Association Agreem-
ent. It has to be noted that the bringing of national legislation, 
as well as administrative and judicial practice concerning the 
protection of human rights, to European standards requires fu-
rther efforts on the part of our state.

Keywords: human rights, fundamental freedoms, associati-
on agreement, European standards, integration.

Укладення Угоди про асоціацію між Україною та Єв-
ропейським Союзом ознаменувало новий етап в розви-
тку відносин між нашою державою та цим європейським 
інтеграційним об’єднанням. Левова частина положень 
Угоди присвячена питанням економічної інтеграції, що 
направлені на створення поглибленої та всеохоплюючої 
зони вільної торгівлі. Однак, варто розуміти, що будь-які 
досягнення в цьому напрямі не наблизять нас до Європей-
ського Союзу, якщо наша країна не доведе, що ми дійсно 
відповідаємо критеріям правової, демократичної держа-
ви.

В цьому контексті варто пам’ятати про Копенгагенські 
критерії, що були схвалені на засіданні Європейської Ради 
у Копенгагені у червні 1993 р. та яким мають відповідати 
країни-кандидати на вступ до Європейського Союзу. До 
них відносяться, перш за все, стабільність інститутів, що 
гарантують демократію, верховенство права, повагу до 
прав людини, повагу і захист національних меншин (по-
літичні критерії); по-друге, наявність дієвої ринкової еко-
номіки і здатність витримувати конкурентний тиск і дію 
ринкових сил у межах ЄС (економічні критерії); а також 
здатність узяти на себе зобов’язання, що випливають з 
членства в ЄС, включаючи суворе дотримання цілей по-
літичного, економічного, валютного союзу. Отже, функці-
онування демократичних політичних інститутів в держа-
ві, а також забезпечення основних прав людини є першою 



100

умовою для розвитку більш тісних відносин з будь-якою 
європейською державою, адже в ст. 6 Договору про Євро-
пейський Союз закріплено, що «Союз базується на прин-
ципах свободи, демократії, поваги до прав людини і осно-
вних свобод та верховенства права».

Стаття 2 Угоди про асоціацію Україна - ЄС безпосе-
редньо передбачає, що повага до демократичних принци-
пів, прав людини та основоположних свобод, а також до 
принципу верховенства права повинні формувати основу 
внутрішньої та зовнішньої політики Сторін і є основними 
елементами цієї Угоди [6]. Зміцнення поваги до демокра-
тичних принципів, верховенства права та доброго вряду-
вання, прав людини та основоположних свобод визнано 
як одну з цілей політичного діалогу (ст. 4 Угоди про асоціа-
цію), а також в якості ключового принципу, на основі яко-
го здійснюється співробітництво у сфері юстиції, свободи 
та безпеки (ст. 14 Угоди).

На виконання Угоди про асоціацію між Україною, з од-
нієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони, постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 було затверджено 
План заходів [2], серед яких чимало направлено саме на 
посилення поваги до прав людини та основоположних 
свобод: 

- законодавче закріплення гарантій свободи мирних зі-
брань;

- гармонізація виборчого законодавства шляхом його 
кодифікації;

- удосконалення антидискримінаційного законодавства 
в частині протидії множинній дискримінації;

- ратифікація Конвенції Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 
боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція);

- захист прав внутрішньо переміщених осіб;
- приведення умов утримання засуджених та осіб, взя-

тих під варту, у відповідність з міжнародними нормами і 
стандартами;

- удосконалення механізмів та процедур розслідуван-
ня та притягнення до відповідальності за порушення прав 
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людини, зокрема ті, що пов’язані з домашнім, гендерним 
та сексуальним насильством;

- реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське 
суспільство ромської національної меншини на період до 
2020 року;

- реальна протидія торгівлі людьми;
- реалізація Національної стратегії у сфері прав людини 

та плану дій з реалізації Національної стратегії прав люди-
ни на період до 2020 року.

Деякі з вищезазначених заходів вже виконані, зокрема, 
прийнятий Закон України «Про внесення змін до Кримі-
нального та Кримінального процесуального кодексів Укра-
їни з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи 
про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу з цими явищами» [3], що набрав 
чинності 11 січня 2019 року; прийнято ряд заходів направ-
лених на забезпечення прав і свобод внутрішньо перемі-
щених осіб. 

Однак, чимало питань залишаються наразі невирі-
шеними. Доводиться констатувати, що актуальний стан 
ефективної реалізації прав людини, а також їх захисту не 
завжди відповідає європейським стандартам, про що свід-
чать рішення Європейського суду з прав людини, в яких 
Суд вказує на порушення нашою державою цілої низки 
прав, гарантованих Конвенцією  про захист прав людини 
і основоположних свобод, що ратифікована Україною в 
1997 році.  Відповідно до Звіту Європейського суду з прав 
людини за 2018 рік [4] Україна займає третє місце серед 
сорока семи держав-учасниць Ради Європи по кількості 
звернень до цієї міжнародної судової установи.

Законодавче закріплення гарантій свободи мирних зі-
брань, яке передбачено в Плані заходів по виконанню 
Угоди про асоціацію, давно стоїть на повістці денній укра-
їнського законодавця. Однак, значно прогресу в цьому на-
прямі досягти не вдається. Потреба прийняття належної 
законодавчої бази стосовно реалізації права на свободу 
мирних зібрань неодноразово підіймалась і Конституцій-
ним Судом України, і Європейським судом з прав людини. 

В своєму пілотному рішенні в справі «Вєренцов проти 
України» 2013 року Європейський суд встановив, що пар-
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ламентом України не було введено в дію жодного закону, 
який би регулював порядок проведення мирних демон-
страцій, хоча статті 39 та 92 Конституції чітко вимагають 
того, щоб такий порядок було встановлено законом, тобто 
актом парламенту України. Хоча Суд погоджується з тим, 
що державі може знадобитися певний час для прийняття 
законодавчих актів протягом перехідного періоду, він не 
може погодитися з тим, що затримка у понад двадцять ро-
ків є виправданою, особливо коли йдеться про таке фун-
даментальне право як свобода мирних зібрань (пункт 55 
рішення) [5]. 

Національна стратегія у сфері прав людини, затвердже-
на Указом Президента України від 25 серпня 2015 року, 
серед завдань перед державою ставить вирішення цієї сис-
темної проблеми у зазначеній сфері. Відповідно очікують-
ся такі результати: виконання позитивних обов’язків дер-
жави щодо свободи мирних зібрань, зокрема забезпечення 
їх безпеки; заборона втручання держави у статутну діяль-
ність громадських об’єднань, мінімізацію втручання дер-
жави у створення, діяльність та припинення громадських 
об’єднань через реєстраційні процедури; забезпечення 
рівних умови та прозорих процедур доступу громадських 
об’єднань до бюджетного фінансування; удосконалення 
процедури державної реєстрації релігійних організацій та 
погодження мирних зібрань релігійного характеру; уне-
можливлення безпідставного та непропорційного обме-
ження права на мирні зібрання.

Задля досягнення вищезазначених результатів необхід-
но прийняти відповідний закон, однак до сих пір вітчизня-
ний законодавець не поспішає. Останні проекти законів, 
направлених на врегулювання цього питання, були розро-
блені ще в 2015 році. 

Венеціанська комісія неодноразово надавали свої ви-
сновки щодо законопроектів стосовно гарантій реалізації 
свободи на мирні зібрання, останній - в 2016 році, однак 
вказана законодавча прогалина продовжує існувати, мож-
ливо, відсутня політична воля на врегулювання цього пи-
тання. 

Інша проблема - приведення умов утримання засудже-
них та осіб, взятих під варту, у відповідність з міжнарод-
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ними нормами і стандартами. Відповідно до інформації 
Міністерства юстиції України наша держава виплатила 
за рішеннями Європейського суду з прав людини понад 1 
млн. євро компенсацій за погані умови в колоніях і СІЗО 
[7]. Лише  кілька ізоляторів відповідають європейським 
нормам утримання ув’язнених, всі інші вимагають термі-
нового капітального ремонту або будівництва нових кор-
пусів. Варто зазначити, що подібні судові процеси негатив-
но впливають на імідж України.

Втілення в життя комплексної антидискримінаційної 
політики в Україні також відноситься до першочергових 
завдань. Як справедливо зауважила Кресіна І.О. «дис-
кримінація має дві основні форми: офіційну, закріплену 
в законодавстві, й неофіційну, закорінену в суспільних 
практиках. На відміну від офіційної дискримінації, яка 
відносно легко може бути нейтралізована шляхом вне-
сення змін до нормативно-правової бази, ліквідація нео-
фіційної дискримінації потребує розробки та впрова-
дження широкого спектру іноді унікальних для кожної 
країни політичних та соціальних механізмів протидії 
явищу» [1].

Реалізація Національної стратегії у сфері прав людини 
триває, відповідно до звітів щодо виконання Плану заходів 
за 2018 рік Міністерство юстиції України розробило низку 
законопроектів, положення яких спрямовані на приведен-
ня національного законодавства до європейських вимог та 
стандартів основоположних прав людини.

Відкритим залишається і питання гармонізації вибор-
чого законодавства. Неодноразово  озвучувалися пропо-
зиції прийняття Виборчого кодексу, що сприятиме не лише 
забезпеченню належної реалізації громадянами України 
своїх політичних прав, а й сприятиме формуванню демо-
кратичних органів влади.

З вищенаведеного можна зробити висновок, що по-
силення поваги до прав людини є важливим елементом 
євроінтеграційного курсу нашої держави, який потребує 
впровадження комплексного підходу до приведення на-
ціонального законодавства, адміністративної та судової 
практики до європейських стандартів прав людини. 
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ропейського Союзу. Нормативно-правовими документа-
ми України у сфері стандартизації передбачено розробка 
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Розвиток національної системи стандартизації в Укра-
їни спрямований на впровадження європейських норм 



106

і стандартів відповідно до зобов’язань України в рамках 
угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Єв-
ропейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторо-
ни, а також інших міжнародних зобов’язань у рамках під-
писаних угод, шляхом наближення національної системи 
стандартизації до міжнародних і європейських норм та 
правил.

Відповідно до законодавства України у сфері стандарти-
зації [3] формування державної політики у сфері стандарти-
зації здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері 
стандартизації. Розпорядженням Кабінету Міністрів Украї-
ни від 26.11.2014 № 1163-р «Про визначення державного під-
приємства, яке виконує функції національного органу стан-
дартизації» [6] визначено, що функції національного органу 
стандартизації виконує державне підприємство «Україн-
ський науково-дослідний і навчальний центр проблем стан-
дартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»).

ДП «УкрНДНЦ» є повноправним членом Міжнародній 
організації зі стандартизації (ISO), Міжнародній електро-
технічній комісії (ІЕС) та є організацією-компаньйоном 
Європейського комітету стандартизації (CEN) та Євро-
пейського комітету стандартизації в галузі електротехніки 
(CENELEC).

До основних повноважень національного органу стан-
дартизації (ДП «УкрНДНЦ») належить [1]:

- організація та координація діяльності щодо розро-
блення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та 
відновлення дії національних стандартів;

- прийняття, скасування та відновлення дії національ-
них стандартів;

- підготовка та затвердження програми робіт з націо-
нальної стандартизації;

- координація діяльності технічних комітетів стандар-
тизації;

- видання національних стандартів;
- формування та ведення національного фонду норма-

тивних документів;
- забезпечення функціонування та розвитку національ-

ної системи стандартизації; 
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- технічна перевірка проектів стандартів, гармонізація 
національних стандартів з міжнародними та європейськи-
ми, координація діяльності національних технічних комі-
тетів стандартизації (ТК), консультації щодо маркування 
продукції;

- сертифікація продукції, послуг та систем управління;
- оцінка відповідності продукції технічним регламен-

там;
- підготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері 

стандартизації, сертифікації, метрології та систем управ-
ління, підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації;

- видання наукового фахового журналу «Стандартиза-
ція, сертифікація, якість».

Законодавством України у сфері стандартизації перед-
бачено розробка Національних стандартів, кодексів уста-
леної практики та змін до них на основі [3]:

1) міжнародних стандартів, кодексів усталеної практи-
ки та змін до них, якщо вони вже прийняті або перебува-
ють на завершальній стадії розроблення, або відповідних 
їх частин, крім випадків, якщо такі стандарти, кодекси та 
зміни є неефективними або невідповідними, зокрема з 
огляду на недостатній рівень захисту, суттєві кліматичні 
чи географічні фактори або технологічні проблеми;

2) регіональних стандартів, кодексів усталеної практики 
та змін до них або відповідних їх частин у разі, якщо між-
народні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до 
них не можуть бути використані з причин, зазначених у 
пункті першому цієї частини;

3) стандартів, кодексів усталеної практики та змін до 
них або відповідних їх частин держав, що є членами від-
повідних міжнародних чи регіональних організацій стан-
дартизації та з якими укладено відповідні міжнародні до-
говори України про співробітництво і проведення робіт у 
сфері стандартизації;

4) наукових досягнень, знань і практики.
У разі прийняття європейського стандарту як наці-

онального забезпечується ідентичність національного 
стандарту відповідному європейському стандарту. З дня 
набрання чинності національним стандартом, що є іден-
тичним європейському стандарту, повинен бути скасова-
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ний національний стандарт, положення якого суперечать 
положенням відповідного національного стандарту, що є 
ідентичним європейському стандарту [3]. Європейський 
стандарт відповідно до визначення ст.1 Закону України 
«Про стандартизацію» - це регіональний стандарт, при-
йнятий європейською організацією стандартизації.

Витрати пов’язані з розробленням стандартів, кодексів 
усталеної практики, у тому числі національних, та техніч-
них умов, участю в роботі міжнародних та регіональних 
організацій стандартизації:

- для суб’єктів господарювання, належать до витрат, 
пов’язаних з науково-технічним забезпеченням їх госпо-
дарської діяльності;

- для бюджетних установ відшкодовуються за рахунок 
коштів, передбачених на утримання таких установ.

Замовниками послуг з виконання робіт з національної 
стандартизації за рахунок коштів Державного бюджету 
України є центральні органи виконавчої влади, а єдиним 
надавачем таких послуг - національний орган стандарти-
зації. Державна закупівля послуг з виконання робіт з на-
ціональної стандартизації за рахунок коштів Державного 
бюджету України здійснюється відповідно до Закону Укра-
їни «Про здійснення державних закупівель». Методика ви-
значення трудомісткості та вартості робіт з національної 
стандартизації встановлюється центральним органом ви-
конавчої влади, що забезпечує формування державної по-
літики у сфері стандартизації.

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України від 05.10.2016  № 1685 «Про затвердження Мето-
дики визначення трудомісткості та вартості робіт з націо-
нальної стандартизації» затверджено:

- базові нормативи трудомісткості робіт з національної 
стандартизації;

- поправні коефіцієнти;
- типові види робіт з національної стандартизації;
- визначення трудомісткості робіт з національної стан-

дартизації;
- поправні коефіцієнти;
- визначення трудомісткості робіт з національної стан-

дартизації;
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- визначення загальної трудомісткості робіт з націо-
нальної стандартизації;

- визначення вартості робіт з національної стандарти-
зації;

У додатках до наказу [5] затверджено [5]:
- базові нормативи трудомісткості розроблення проек-

тів національних НД та перегляду національних НД;
- базові нормативи трудомісткості прийняття міжна-

родного або регіонального НД як національного НД мето-
дом підтвердження, розроблення проекту національного 
НД, яким приймається міжнародний або регіональний НД 
в Україні методами передруку та перекладу, перегляду на-
ціонального НД, яким прийнято міжнародний або регіо-
нальний НД в Україні методом перекладу;

- базові нормативи трудомісткості інших робіт з націо-
нальної стандартизації (організація та координація робіт з 
національної стандартизації, розроблення проекту змін до 
національного НД, технічна перевірка справи національ-
ного НД, редагування проекту національного НД перед 
прийняттям, підготовка національного НД до видання та 
перевірка національного НД);

- коефіцієнти новизни та інформаційної місткості, які 
застосовуються під час розроблення проектів національ-
них НД та перегляду національних НД;

- коефіцієнти обсягу проекту національного НД та об-
сягу оригіналу НД;

- трудомісткість термінологічної роботи під час вико-
нання повного письмового перекладу тексту оригіналу 
НД.

Типові види робіт з національної стандартизації, які за-
тверджені наказом Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України «Про затвердження Методики визначення 
трудомісткості та вартості робіт з національної стандарти-
зації» від 05.10.2016  № 1685, мають наступний перелік [5]:

1) організація та координація робіт з національної стан-
дартизації;

2) розроблення проектів національних НД;
3) прийняття міжнародних або регіональних НД як на-

ціональних НД методом підтвердження;
4) розроблення проектів національних НД, якими при-
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ймаються міжнародні або регіональні НД в Україні мето-
дами передруку та перекладу;

5) розроблення проектів нееквівалентних національних 
НД;

6) розроблення проектів національних НД методом пе-
рероблення;

7) технічна перевірка справ національних НД;
8) редагування текстів проектів національних НД перед 

прийняттям;
9) підготовка національних НД до видання;
10) розроблення проектів змін до національних НД;
11) перевірка національних НД;
12) перегляд національних НД.
Під час розроблення проекту національного НД, яким 

приймається міжнародний або регіональний НД в Україні 
методами передруку або перекладу, проекту національ-
ного нееквівалентного НД та проекту національного НД 
методом перероблення виконується повний письмовий 
переклад тексту міжнародного або регіонального НД (далі 
- оригінал НД) українською мовою [5]. Для повного пись-
мового перекладу тексту оригіналу НД здійснюються:

- повний письмовий переклад усього обсягу тексту ори-
гіналу НД, 

- перевіряння та редагування повного письмового пере-
кладу тексту оригіналу НД, 

- додаткові роботи, що передбачають:
- термінологічну роботу, яка охоплює пошук зазна-

чених у тексті оригіналу НД значень незнайомих або не-
зрозумілих термінів і скорочень у словниково-довідковій 
літературі, у тому числі термінологічних національних 
стандартах, підбір відповідного терміна-еквівалента, роз-
шифрування скорочень;

- консультації у фахівців відповідного напряму науки 
і техніки, які охоплюють визначення правильності ви-
кладення частин повного письмового перекладу тексту 
оригіналу НД за спеціальною вузькою або малознайомою 
тематикою, уточнення технічної і наукової відповідності 
повного письмового перекладу тексту оригіналу НД.

Роботи із стандартизації фінансуються їх замовниками. 
Джерелами фінансування є [5]:
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1) кошти Державного бюджету України;
2) кошти, передбачені на виконання програм і проек-

тів;
3) власні та залучені кошти суб’єктів господарювання;
4) інші не заборонені законодавством джерела фінансу-

вання.
Забезпечення участі центральних органів виконавчої 

влади та національного органу стандартизації в роботі 
керівних органів міжнародних, регіональних та міжуря-
дових організацій стандартизації та сплата членських вне-
сків до таких організацій здійснюються за рахунок коштів 
Державного бюджету України.

Як зазначається у законі України «Про стандартизацію» 
[3]:

- проекти національних стандартів, кодексів усталеної 
практики та змін до них не підлягають погодженню з цен-
тральними органами виконавчої влади, іншими держав-
ними органами;

- міжнародні та регіональні стандарти, кодекси устале-
ної практики та зміни до них приймаються як національні 
стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них на-
ціональним органом стандартизації;

- у разі досягнення консенсусу щодо проекту національ-
ного стандарту, кодексу усталеної практики та змін до них 
національний орган стандартизації приймає їх та визначає 
строк набрання ними чинності з урахуванням періоду під-
готовчих заходів; 

- за пропозиціями заінтересованих сторін національ-
ний орган стандартизації у разі необхідності встановлює 
строк одночасної дії прийнятого національного стандарту 
чи кодексу усталеної практики та чинного національного 
стандарту чи кодексу усталеної практики на один і той са-
мий об’єкт стандартизації; 

- у разі якщо технічний комітет стандартизації погоджує 
пропозиції щодо скасування національних стандартів та 
кодексів усталеної практики, національний орган стандар-
тизації приймає рішення із зазначеного питання.

Інформація про прийняті і скасовані протягом кален-
дарного місяця національні стандарти, кодекси усталеної 
практики, зміни до них та ті з них, дію яких відновлено, 
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оприлюднюється наступного календарного місяця в офі-
ційному друкованому виданні національного органу стан-
дартизації та розміщується не пізніше п’яти робочих днів з 
дня завершення звітного місяця на офіційному веб-сайті.

Висновки. У статті проаналізована національна систе-
ма стандартизації у напрямку євроінтеграційного розви-
тку. Встановлено, що державна політика у сфері стандар-
тизації зорієнтована на впровадження норм і стандартів 
Європейського Союзу, зокрема щодо адаптації законодав-
ства України у сфері стандартизації до законодавства Єв-
ропейського Союзу. 

Інтереси України в міжнародних та регіональних орга-
нізаціях стандартизації представляє Національний орган 
стандартизації, який приймає рішення про приєднання до 
них, укладає договори про співробітництво та проведен-
ня робіт у сфері стандартизації з національними органами 
стандартизації інших держав. Національний орган стан-
дартизації вживає заходів щодо виконання зобов’язань, 
узятих за результатами участі в міжнародних та регіональ-
них організаціях стандартизації. 
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PENSION SYSTEM REFORMS OF UKRAINE 
AND POLAND: COMPARATIVE ANALYSIS

Анотація. У даній статті проведено аналіз реформу-
вання пенсійних систем України та Польщі. За результата-
ми дослідження виділено позитивні та негативні сторони 
кожної із систем і вказано на необхідність поточного кори-
гування процесу реформування пенсійного забезпечення 
у цих країнах та врахування найновішого іноземного до-
свіду при подальших кроках пенсійної реформи в Україні.  

Ключові слова: пенсійне страхування, пенсійна система, 
пенсійна реформа, солідарна та накопичувальна компо-
ненти, пенсійний вік.

Abstract. The following article contains an analysis of the
pension system reforms in Ukraine and Poland. The research
results outlined both the positive and the negative aspects of 
each system as well as the necessity of adjustment of the pensi-
on reforming process in these countries taking into the account 
the latest international experiences in the subsequent steps of 
the pension reform in Ukraine.

Key words: pension insurance, pension system, pension ref-
orm, solidarity and funded components, retirement age.

Постановка проблеми. Подальше проведення пенсій-
ної реформи сьогодні є одним з основних напрямів вдо-
сконалення систем соціального страхування як в Україні, 
так і в Польщі. Пріоритетність надання такої значимості 
реформуванню пенсійної системи зумовлена багатьма 
чинниками, зокрема такими явищами, як старіння насе-
лення, зростання дефіциту державного бюджету, зміни 
соціальних цінностей, високий рівень тіньової економіки 
тощо.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Даною про-
блематикою займається ряд науковців, такі як М. Вінер, Д. 
Возняк, Б. Зайчук, О. Зарудний, Е. Лібанова, Г. Мак-Тагарт, 
П. Пелч, Р. Петру, Д. Сандлер, М. Свєнчіцікі, М. Шаповал, 
А. Якимів і ін. Однак, в силу збільшення динамічності роз-
витку соціально-економічних систем та впливу глобаліза-
ційних чинників, проблема здійснення пенсійних реформ 
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і надалі залишається актуальною та потребує подальшого 
ґрунтовного аналізу.

Ще на початку 90-х років ХХ ст. практично всі країни 
Центральної та Східної Європи починають реагувати на 
тиск, спричинений скороченням бази соціальних стра-
хових внесків та збільшенням чисельності пенсіонерів. У 
багатьох країнах зростаюча проблема несплати внесків 
ще більше загострила фіскальні та політичні проблеми. 
Ці економічні потрясіння були настільки глибокими, що 
країнам довелося вносити певні зміни до нормативно-пра-
вової бази, на яку спирались існуючі система пенсійного 
забезпечення розподільчого типу.

Головна причина необхідності пенсійних реформ – ста-
ріння населення, яке відбувається внаслідок зменшення 
народжуваності та збільшення середньої тривалості жит-
тя. За даними статистичних прогнозів, демографічна ситу-
ація буде дедалі погіршуватись і через декілька десятиліть 
досягне свого піку. Так, якщо в 2010 р. населення країн ЄС 
старше 60 років становило близько 24%, то, за прогноза-
ми фахівців, до 2040 р. воно може досягти показника 35%, 
збільшившись на понад 10%. При цьому чисельність на-
селення працездатного віку (20-59 років) за цей же період 
знизиться з 54% до 47%, тобто на 7% [3; 4].

Визначення окремих питань, що не вирішені в об-
раній для дослідження проблемі. Вищеописані процеси 
не могли оминути і країни колишнього соціалістичного 
табору, якими являються Україна та Польща. Так, через 
багато подібних рис та пов’язаний історичний та соціаль-
но-економічний розвиток у цих двох державах існують до-
волі схожі системи  пенсійного забезпечення. Тому вкрай 
необхідним є дослідження цих моделей, виявлення їхніх 
позитивних та негативних аспектів. 

Метою даної статті є порівняльний аналіз проведення 
пенсійних реформ в Україні та Польщі, надання відповід-
них висновків та рекомендацій стосовно подальшого ре-
формування пенсійних систем у цих країнах. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки у Польщі про-
цеси демократизації та проведення структурної перебудо-
ви економіки були проведені швидше, то дане дослідження 
доцільно розпочати з польської пенсійної реформи. 
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Пенсійна реформа в Польщі. У Польщі в 1999 р. стар-
тувала пенсійна реформа, оскільки у країні була складна 
демографічна ситуація. За такого соціально-економічного 
стану Фонд Соціального страхування (ZUS) постійно був 
дефіцитним, оскільки фінансування за солідарним прин-
ципом не забезпечувало покриття усіх його видатків. Май-
бутнє ж членство в ЄС вимагало збалансування системи 
державних фінансів. Першим кроком реформування було 
здійснення реструктуризації як пенсійної системи, так і 
системи соціального страхування загалом. Вона перед-
бачала розділення цієї системи на три рівні („філяри”). І 
рівень – солідарний. Тут вкладники накопичують “вірту-
альний капітал”, який індексується на темпи зростання 
заробітної плати. ІІ рівень – обов’язкова накопичувальна 
система. Його утворюють ліцензовані й регульовані дер-
жавою капіталізовані приватні відкриті пенсійні фонди, 
які самостійно обираються вкладниками. Ці установи 
здійснюють інвестування сплачених пенсійних внесків з 
метою отримання інвестиційного прибутку, який спрямо-
вується на збільшення суми коштів на накопичувальному 
рахунку особи. Ця діяльність строго контролюється зі сто-
рони держави. ІІІ рівень – добровільна участь у накопичу-
вальних програмах недержавних пенсійних фондів [19, с. 
121–122].

Слід зауважити, що добровільне пенсійне забезпечення 
у Польщі уповноважені здійснювати такі фінансові уста-
нови: компанії зі страхування життя; установи взаємного 
страхування життя; інвестиційні фонди; професійні пен-
сійні фонди [12].

Якщо працюючий громадянин Польщі братиме участь 
тільки у І рівні, то розмір внеску становитиме 19,52% від 
його заробітної плати. Якщо ж – у І і ІІ рівні, то розмір 
пенсійних відрахувань становитиме відповідно 12,22% та 
7,3%. З 01.01. 1999 р. роботодавці і працівники у рівних 
частинах почали сплачувати пенсійні внески по 9,76%, при 
цьому частина пенсійних платежів потрапляє до недер-
жавного пенсійного фонду, який обирається індивідуаль-
но [13, с. 47]. 

Пенсійна реформа в Україні. На початку 1990-х рр. в 
Україні склалась подібна ситуація, як і в Польщі. Однак, 
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затяжна депресія усіх без винятку галузей економіки при-
звела до реального зубожіння населення та зменшення 
народжуваності, що, в свою чергу ще більш загострило 
демографічну ситуацію. Значних масштабів сягла тінізації 
ринку праці, що за прогнозами експертів становить 30–
40%, а в окремих галузях економіки (будівництво, сільське 
господарство тощо – до 50–60%). Всі ці чинники призве-
ли до фінансової кризи однорівневої солідарної пенсійної 
системи України, подолати які не вдалось до сьогодніш-
нього дня.

Відтак, в Україні наприкінці 1990-х рр. розпочались під-
готовчі процеси до проведення пенсійної реформи. У 2000 
р. було впроваджено систему персоніфікованого обліку ві-
домостей громадян. У 2003 р. було прийнято базові закони 
з реформування пенсійного забезпечення в Україні: «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та 
«Про недержавне пенсійне забезпечення». Нова пенсій-
на система стала страховою моделлю, на прикладі країн 
ЄС, яка поєднує принципи солідарної та накопичувальної 
систем, за якою розміри  пенсії мають прямо залежати від 
розміру заробітної плати продовж усієї діяльності людини 
та тривалості її трудового стажу. Крім того, є можливість 
самостійного впливу на розмір пенсії через накопичу-
вальні складові (ІІ та ІІІ рівні). Трьохкомпонентна система 
має таку структуру: І рівень – солідарна система загаль-
нообов’язкового державного пенсійного страхування; ІІ 
рівень – накопичувальна система загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування; ІІІ рівень – система 
недержавного пенсійного забезпечення.

Ще однією проблемою, яка зменшувала ефективність 
державної системи соціального страхування була розділь-
на сплата соціальних внесків за чотирма видами соціаль-
ного страхування: пенсійне страхування; страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захво-
рювань; страхування з тимчасової втрати працездатності; 
страхування на випадок безробіття. Це утруднювало рух 
фінансових ресурсів між фондами соціального страху-
вання. Окрім цього, працедавці змушені були сплачувати 
страхові внески до чотирьох фондів окремо, аналогічно й 
подавати відповідні звіти до цих фінансових органів, а це, 
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в свою чергу, породжувало для платників значні адміні-
стративні витрати.  

Важливою стала реформа з об’єднання сплати чотирьох 
цільових страхових внесків в єдиний соціальний внесок 
(ЄСВ). Після проведення даної реформи, механізм управ-
ління українською системою соціального страхування став 
частково подібним до того, що існує в Польщі.

До 2016 р. розмір єдиного внеску змінювався в залеж-
ності від класу професійного ризику застрахованого пра-
цівника – від 36,76% до 49,7%. Однак, через програму уря-
ду з детінізації ринку праці (та невдалий експеримент із 
запровадження т.з. понижуючих коефіцієнтів до сплати 
внеску), розмір ЄСВ в Україні було знижено до 22 %, які 
сплачує виключно працедавець. Для порівняння в Польщі 
такий показник становить 19,52%, причому, як роботода-
вець, так і робітник сплачують порівну по 9,76% [8]. 

Основні проблеми з реформуванням пенсійної систе-
ми Польщі. Повертаючись до аналізу пенсійної системи в 
Польщі, за останній час вона була суттєво переформато-
вана у порівнянні з початковим варіантом, що пов’язано із 
наслідками Світової фінансово-економічної кризи та вну-
трішніми політичними змінами у країні.

Так, основна реформа в Польщі відбулася 1999 року. 
Однак, 1 лютого 2014 року набрав чинності новий закон 
про пенсійну реформу, відповідно до якого обов’язковий 
другий рівень індивідуальних рахунків стає добровільним 
для всіх нових учасників трудової діяльності [15]. 

За даними уряду, відповідні зміни гарантують праців-
никам стабільний дохід після виходу на пенсію і мають 
скоротити державний борг країни. За оцінками уряду, 
передача всіх інвестицій у державних облігаціях, які ста-
новлять близько  51,5 % активів, що були у розпорядженні 
відкритих пенсійних фондів, зменшить державний борг 
приблизно на 9,3 % від валового внутрішнього продукту 
у 2014 році [10]. 

В загальному, закон передбачав такі нововведення: 
участь у другому рівні пенсійного забезпечення є добро-
вільною; можливість відмовитись від участі у другому рів-
ні для нинішніх учасників системи; передача всіх інвести-
цій у державних облігаціях від відкритих пенсійних фондів 
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другого рівня до ZUS та зміна інвестиційних можливостей 
для відкритих пенсійних фондів1; поступова передача за-
лишків активів другого рівня до першого рівня для осіб, 
які найближчим часом будуть виходити на пенсію (за 10 
років перед виходом на пенсію) [3]. А 01.10.2017 у Поль-
щі набрав чинності закон, яким передбачається зниження 
пенсійного віку для чоловіків з 67-ми до 65-ти років, а для 
жінок — з 67-ми до 60-ти років. Таким чином, відмінено 
пенсійну реформу уряду Дональда Туска 2012 року, коли 
пенсійний вік для жінок і чоловіків було підвищено до 67-
ми років [14].

Фактично уряд Польщі відмовився від фундаменталь-
ного реформування пенсійної системи, обравши за аль-
тернативу поточне коригування її основних параметрів (те 
саме, що до сьогоднішнього дня робилось і в Україні). Такі 
зміни мають свій початок ще з 2011 р., коли урядом Польщі 
було прийняте рішення замість сплати пенсійних внесків 
до накопичувальної системи спрямовувати їх до першого 
рівня на так звані субрахунки (6,84 % до програми з номі-
нально фіксованими внесками та 2,92 % на індивідуальні 
рахунки) [10].

Звичайно, що для пересічного польського громадяни-
на передпенсійного віку участь лише у І рівні надає кращі 
гарантії для його майбутньої пенсії, оскільки вона діє за 
принципом («pay as you go» – «фінансування з коліс»). 

Лідер Союзу лівих демократів Лєшек Міллєр заявив: 
«Відкриті пенсійні фонди, після 13-ти років функціонуван-
ня, дають 80 злотих (це менше 20-ти євро) пенсії, збільшу-
ють трьохсотмільярдний державний борг, їх собівартість 
– це 17 мільярдів злотих. А 30 мільярдів злотих втратили 
безповоротно через невлучні інвестиції» [15]. 

Однак, капіталізовані пенсійні системи стають ефектив-
ними не менше ніж через 20 років, а найкращий варіант 
– участь у системі протягом 30–40 років, оскільки тут діє 
принцип складеного відсотка. Тому з економічної точки 

1 3 лютого 2014 року уряд Польщі перерахував близько 153 млрд. злотих 
(50,71 млрд. дол. США) в активах від відкритих пенсійних фондів 
другого рівня до Державної установи соціального страхування.
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зору теперішні зміни у пенсійній системі Польщі – це лише 
перекладання збільшення пенсійних видатків на майбутні 
покоління поляків. 

Тому польські економісти виступають проти таких змін. 
Так, голова Товариства польських економістів Ришард Пе-
тру зазначає, що уряд руйнує відкриті пенсійні фонди, 
від цього не виграють поляки, а лише державний бюджет. 
Переведення облігацій в Управління, фактично, означає 
націоналізацію пенсійних заощаджень поляків. А еконо-
міст Вищої школи бізнесу у Новому Санчі Даріуш Возняк 
вважає, що це короткострокові зміни. Їх результати дещо 
поліпшать статистику: відношення боргу до виробництва, 
однак реформа фінансів у Польщі знову відкладеться [15].

Ще одним важливим чинником, що за кілька десятків 
років може звести ці реформування нанівець – це демо-
графічна проблема у Польщі. Так, чисельність населення 
Польщі при збереженні нинішніх темпів народжуваності 
до 2060 року знизиться майже на 8 мільйонів – з 38,3 до 
30,6 мільйона осіб [6, с. 11]. Зараз на одну польську жінку 
в середньому припадає 1,3 дитини, тобто має місце звуже-
не відтворення населення. Коефіцієнт демографічного на-
ванта-ження (особи 65 років і старші / особи 20-64 років) 
становить 22,3% [16, С. 134]

За прогнозами фахівців ZUS, в найближчі 50 років да-
ний коефіцієнт буде варіюватись в діапазоні від 1,2 до 1,4 
дитини, наслідком чого буде скорочення чисельності на-
селення на 8 млн. Такі фахівці як Павел Насінські та Мі-
рослав Зласа вказують, що у 2007 році на 1000 осіб працез-
датного віку в середньому припадало 248 осіб пенсійного 
віку, в 2035 році ця цифра становитиме 464, а в 2060 – аж 
772  [6, с. 11]. 

Основні проблеми з реформуванням пенсійної сис-
теми України. При аналізі проблеми запровадження в 
Україні обов’язкової накопичувальної складової системи 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхуван-
ня використано результати досліджень Національного ін-
ституту стратегічних досліджень, Аналітично-дорадчого 
центру Блакитної стрічки (ООН), Інституту демографії, 
погляди відповідних фахівців.

Проблемою українського пенсійного забезпечення є те, 
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що вже не перший рік виплати пенсіонерам були інстру-
ментом маніпуляцій політиків. Під впливом фінансово-
економічної кризи в Україні з 2009 р. та агресії російської 
Федерації відбулась суттєва рецесія виробництва та скоро-
чення чисельності платників ЄСВ. Як наслідок, у бюджеті 
ПФУ спостерігається таке явище як дефіцит, покриття яко-
го проводиться за рахунок коштів із державного бюджету, 
а це суттєво впливає на ефективність економічної систе-
ми в цілому. Розмір видатків бюджету ПФУ у різні роки 
становив близько 60% від видатків державного бюджету. 
Подальше ж зростання дефіциту фонду та складна демо-
графічна ситуація постійно загострювали кризові явища 
в державі.

Сьогодні в Україні мешкає 11,7 млн. пенсіонерів або 
27,7% загаль¬ної чисельності населення (42,2 млн.). На 
структуру населення суттєво вплинула окупація Криму 
та частини Донбасу. Зауважимо, що чисельність офіційно 
працевлаштованих платників страхо¬вих внесків в Україні 
складає близько 12 млн. осіб. Відтак, коефіцієнт демогра-
фічного навантаження  пенсійної системи в Україні стано-
вить 0,98. (на 100 працюючих припадає 98 пенсіонерів) [9].  
Оскільки старіння населення продовжується, а вихід заро-
бітної плати з «тіні» відбувається вкрай повільно (33% у 
2018 р.), то таке співвідношення надалі погіршуватиметь-
ся.

Нагадаємо, що у Польщі ситуація є значно кращою: 
сьогодні даний коефіцієнт навіть не сягає 0.3 (український 
сценарій може мати місце після 2060 року). Тому польський 
уряд має більший діапазон для експериментів з реформу-
ванням пенсійної системи. 

З огляду на негативні тенденції розвитку пенсійної сис-
теми, починаючи з 2011 р., потім у 2017 р. відбувалось її 
подальше реформування, зокрема:

1) відбулось зрівняння пенсійного віку жінок та чолові-
ків до 60 років;

2) збільшено страховий стаж – жінкам з 20 років до 30 
років, а чоловікам – з 25 до 30;

3) відмінено практично усі спеціальні пенсії (розра-
хунок виплат цим професіям здійснюється за загальною 
формулою);
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4) обмежено пенсії працівникам силових органів, про-
куратури і ін.;

5) з метою детінізації ринку праці у 2016 р. розмір міні-
мальної заробітної плати збільшено у два рази (з подаль-
шим підняттям). Це дозволило збільшити доходи держав-
ного бюджету, а також дещо нівелювати негативний вплив 
скорочення ставки ЄСВ до 22 %.

В загальному, всі ці заходи мають на меті зменшити 
зростання видатків бюджету ПФУ в середньостроковій 
перспективі, але цього замало для його збалансування. 
Ця реформа є швидше частковим коригуванням основних 
параметрів пенсійної системи, хоча за своєю сутністю ця 
система і надалі залишається практично незмінною. Дана 
ситуація в Україні дуже подібна до тієї, що є в Польщі. 
Основні ж проблеми в українській пенсійній системі і на-
далі є невирішеними: накопичувальна складова не впро-
ваджена; тінізація ринку праці і надалі висока; реальні 
доходи більшості працюючих громадян не підвищились; 
система недержавного пенсійного забезпечення, як джере-
ло внутрішніх інвестицій, з об’єктивних причин розвива-
ється вкрай повільно і т.д. 

Висновки

Стосовно пенсійної реформи в Польщі
Песимістичний сценарій. Таким чином, запроваджені 

урядом Польщі нещодавні зміни у пенсійному забезпечен-
ні матимуть відносно короткостроковий ефект, оскільки 
існує великий ризик, що порятунок економіки країни від 
високих пенсійних витрат сьогодні може обернутись фі-
нансовим колапсом пенсійної системи вже у порівняно 
недалекому майбутньому, коли таке навантаження може 
зрости в рази. В стратегічному ж плані, для пенсійної ре-
форми такі втрати можуть бути безповоротними, оскільки 
втрачається основний ресурс – час, а для капіталізованих 
пенсійних систем він виступає одним з основних чинників 
ефективності.

Оптимістичний сценарій. Однак, в якості прогно-
зу, є ймовірність того, що Польща обрала іншу стратегію 
свого розвитку: максимально сконцентрувати усі наявні 
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ресурси для збільшення темпів економічного зростання 
вже в найближчій перспективі. Бо як свідчить статистика 
останніх років, ця країна виявилась однією із небагатьох 
країн ЄС, що відносно безболісно подолала вплив світо-
вої фінансово-економічної кризи. Що ж до пенсійного за-
безпечення, то тут також існує альтернатива – це фоку-
сування на розвитку ІІІ рівня (добровільних пенсійних 
програм). До прикладу в США частка пенсійних виплат у 
їх загальній структурі з І рівня становить 45%, з ІІ – лише 
13%, а з ІІІ – 43%.

Відтак, якщо вдасться досягти стабільно високих темпів 
економічного зростання, автоматично відбудеться підви-
щення рівня доходів громадян. Така економічна кон’юнк-
тура буде вкрай сприятливою для стимулювання розвитку 
приватного пенсійного забезпечення. 

Таким чином, попри існування реальних загроз від про-
ведених реформ у пенсійному забезпеченні, для Польщі іс-
нує доволі велика ймовірність успішного поєднання полі-
тики бюджетної економії у короткостроковій перспективі 
із ефективною довготривалою стратегією розвитку як сфе-
ри пенсійного забезпечення так і соціально-економічної 
системи загалом. 

Стосовно пенсійної реформи в Україні
Зважаючи на прогнози, без зростання добробуту на-

селення, термінової детінізації ринку праці та розвитку 
накопичувального пенсійного страхування фінансовий 
стан української солідарної пенсійної системи погіршува-
тиметься.

Песимістичний сценарій. Поряд з очікуваним пози-
тивним ефектом від запровадження накопичувального 
складника в Україні існує ряд ризиків: по-перше, висока 
волатильність вітчизняного ринку від зміни економічної 
кон’юнктури може призвести до зниження ефективності у 
діяльності компаній з управління активами, банків, стра-
хових організацій; по-друге – ризик неналежного управ-
ління активами, в т.ч. через відсутність політичної волі ке-
рівництва, може сприяти зменшенню рівня інвестиційного 
прибутку в системі або навіть частковій втраті пенсійних 
заощаджень. 

Як варіант, пропонується створити інституцію з гаран-
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тування пенсійних вкладів (подібна існує у банківські сис-
темі) [14].

Оптимістичний сценарій. Аргументи за впроваджен-
ня накопичувальної системи: по-перше, старіння населен-
ня призведе до неухильного зростання дефіциту бюджету 
ПФУ. Тому участь громадян у ІІ та ІІІ рівнях цю ситуацію 
дещо знівелює; по-друге, за ефективного управління, об-
сяги пенсійних активів Накопичувального фонду можуть 
сягнути до 1,8-9,5 трлн грн у 2050 р. Це створить вельми 
відчутний фінансовий ресурс, який може бути використа-
ний як джерело додаткових інвестицій у реальний сектор 
економіки з метою пришвидшення економічного зростан-
ня. У 2050 р. непокрита частина дефіциту бюджету ПФУ 
може бути у 2–4 рази менша при інвестуванні накопиче-
них коштів у порівнянні з однорівневою системою [18]; по-
третє, ефективна політика з легалізації тіньових доходів 
населення дасть змогу зменшити дефіцит бюджету ПФУ на 
2 % ВВП [17].

В загальному. Зауважимо, що результати проведення 
пенсійних реформ по різних країнах світу є доволі нео-
днозначні. Так, коли в таких країнах, як США, Німеччина, 
Франція, Великобританія системи обов’язкової капіталіза-
ції внесків вже не перший рік є успішними та приносять 
суттєву доплату до основної пенсії, то в таких державах як 
Чилі, Казахстан, Польща, Чехія, Угорщина – дана систе-
ма виявилась мало ефективною і вже протягом декількох 
років уряди намагаються провадити політику поступової 
відмови від обов’язкового накопичувального складника 
[15]. 

Стосовно термінів впровадження ІІ рівня та прогнозів 
на 2019 рік в Україні, то будь-який аналіз робити доволі 
складно, враховуючи складну соціально-політичну і як на-
слідок економічну ситуацію. Хоча, позитивного соціально-
економічного ефекту Україна може досягти завдяки ефек-
тивному виконанню Угоди про асоціацію з Європейським 
Союзом, оскільки в умовах  реформованого за європей-
ськими стандартами соціально-економічного середовища 
набагато легше буде здійснювати фундаментальні транс-
формації пенсійної системи.  
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рамках програми Східного партнерства. Проведено аналіз 
процесу гармонізації українського законодавства в галузі 
екологічного права та в галузі протидії надзвичайним си-
туаціям природнього та техногенного характеру. Також 
розглянуто Програму з попередження, забезпечення го-
товності і реагування на природні та техногенні катастро-
фи (ПГРК–Схід 2), яка фінансується Європейським Со-
юзом для полегшення процесу гармонізації законодавства 
країн Східного партнерства.
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Annotation: The cooperation between Ukraine and the Eur-
opean Union within the framework of the Eastern Partnership 
program is considered. The analysis of the process of harmoni-
zation of Ukrainian legislation in the field of environmental law
and in the field of counteraction to emergencies of natural and
man-made disasters is conducted. Also it has been reviewed the 
EU funded program on Prevention, Preparedness and Respo-
nse to Natural and Man-made Disasters in the Eastern Partne-
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В Україні, як і в інших державах, є досить великий ризик 
виникнення природніх чи техногенних катастроф, таких 
як повені, штормові вітри, екстремальні температури, які 
є однією з причин лісових пожеж, промислові катастрофи 
тощо. Наприклад, в 2006 році в Керченській протоці став-
ся великий витік нафти, а у 2008 році спостерігалась ката-
строфічна повінь, спричинена сильними дощами на заході 
країни, яка принесла великі збитки господарствам і інф-
раструктурі, прилеглим до річки Прут. Крім того, Україна, 
як і її економіка, досі відчувають наслідки Чорнобильської 
ядерної катастрофи. Однак, попри це, загальне число над-
звичайних ситуацій в Україні стабільно знижується. 

За інформаційно-аналітичною довідкою про виник-
нення надзвичайних ситуацій в Україні, яку оприлюднила 
Державна служба України з надзвичайних ситуацій, упро-
довж 2018 року, в Україні зареєстровано 128 надзвичайних 
ситуацій, з яких 77 ситуацій природнього характеру, 48 
– техногенного характеру та 3 – соціального характеру. [2]

7 лютого 2019 року Верховна Рада України прийняла За-
кону України «Про внесення змін до Конституції України 
(щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправ-
ного членства України в Європейському Союзі та в Органі-
зації Північноатлантичного договору)», яким конституцій-
но закріпила шлях України до членства в Європейському 
Союзі. Але для того щоб бути членом ЄС, необхідно ви-
конати вимоги Союзу та провести гармонізацію законо-
давства, включаючи екологічну галузь права та норми для 
запобігання надзвичайних ситуацій та усунення наслідків, 
якщо таки ситуації сталися.[3]

Україна підписала Договір про асоціацію з ЄС. Вона 
також є частиною Східного партнерства ЄС і тому ко-
ристується перевагами тісної співпраці з ЄС в рамках Єв-
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ропейської політики сусідства. Україна просувається до 
узгодження свого законодавства з нормативно-правовою 
базою та рекомендованими стандартами ЄС у сфері ци-
вільного захисту та зниження ризиків катастроф. Саме для 
цього Україна стала учасником Флагманської ініціативи 
Східного партнерства – Програми з попередження, забез-
печення готовності і реагування на природні та техногенні 
катастрофи (PPRD East 2). 

Разом з Програмою з попередження, забезпечення го-
товності і реагування на природні та техногенні катастро-
фи, українські зацікавлені сторони в області управління 
ризиками катастроф під керівництвом Державної служ-
би України з надзвичайних ситуацій вирішили приділити 
першочергову увагу своїм зусиллям, спрямованим на збли-
ження законодавства і досягнення інституційної стійкості 
в областях управління ризиками повеней, управління ри-
зиками катастроф, збору і обробки даних про втрати вна-
слідок катастроф, підвищення обізнаності про катастро-
фи, розвитку волонтерства в сферах цивільного захисту і 
підтримки приймаючої країни. [1,c.19]

Сама ПГРК–Схід 2 є ініціативою, профінансованою ЄС, 
покликаною підвищити здатність країн Східного партнер-
ства до управління ризиками катастроф, а також поліп-
шити рівень захисту населення від негативних наслідків 
природних і антропогенних катастроф для держав, які є 
учасниками програмі. Учасниками ПГРК-Схід 2 є Вірме-
нія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна.

Головною метою програми є сприяння миру, стабіль-
ності, безпеки і процвітання країн Східного партнерства, 
захисту населення, навколишнього середовища, культур-
ної спадщини, ресурсів та інфраструктуру регіону, шля-
хом посилення стійкості країн, готовності та реагування 
на катастрофи, викликані техногенними і природними 
причинами.

Програма також направлена на посилення потенціалу 
цивільного захисту держав-партнерів з метою поперед-
ження, забезпечення готовності і реагування на катастро-
фи, а також зміцнення регіонального співробітництва і 
поступове наближення країн-партнерів до Механізму ци-
вільного захисту ЄС.
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ПГРК–Схід 2 є другим етапом партнерства, та мабуть 
важливо вказати результати першого етапу. Перший етап 
програми діяв з 3 грудня 2010 року по вересень 2014 року, 
та були досягнуті значні успіхи в справі. 

По-перше, був підвищений рівень обізнаності про сти-
хійні лиха в країнах Східного партнерства, було поліпшено 
управління інформацією про бідування на національному 
рівні, був підвищений рівень знань про схильності до ри-
зику та вразливості перед п’ятьма погрозами: землетруса-
ми, повенями, лісовими пожежами, зсувами і індустріаль-
ними аваріями. 

Були посилені зв’язки між національними органами ци-
вільного захисту країн-партнерів і Механізмом цивільно-
го захисту ЄС, зокрема з Центром координації реагування 
на надзвичайні ситуації, і розроблено заходи національної 
готовності ефективно працювати з міжнародною підтрим-
кою у разі масштабних стихійних лих.

Великим досягненням першого етапу Програми стала 
розробка Електронного регіонального атласу ризиків (далі 
– ЕРАР), який є інтернет-інструментом, призначеним для 
зберігання даних про загрози, вразливості і схильності до 
ризику, включаючи небезпечні інфраструктури, візуалі-
зації карт ризиків катастроф, надання допомоги в оцінці 
потенційних наслідків катастроф, а також для визначення 
найбільш ефективного способу використання ресурсів і 
грошових коштів, виділених на управління ризиками ка-
тастроф.

ЕРАР відображає на карті рівень загрози, впливу і ураз-
ливості в зв’язку з землетрусами, повенями, лісовими по-
жежами, зсувами і виробничими небезпеками для кра-
їн-партнерів Програми. Доступні карти також показують 
розташування ключових інфраструктур (доріг, залізничних 
шляхів, дамб, аеропортів) і важливих суспільних будівель. 
Атлас створений на основі Географічної інформаційної 
системи (ГІС, GIS) з веб-інтерфейсом, що характеризується 
швидкою доступністю і високим рівнем взаємодії з націо-
нальними системами, стандартами і форматами даних. Ме-
тодологія оцінки ризиків базується на останніх розробках 
на рівні ЄС і, зокрема, на положеннях і підходах, наведених 
в Керівних принципах Єврокомісії щодо оцінки і картуван-
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ня ризиків в рамках запобігання катастроф і ліквідації їх 
наслідків. Дані про катастрофи, погрози, схильності до ри-
зику, вразливості і стійкості надходять як від країн-партне-
рів, так і з відкритих міжнародних джерел.

Сьогодні ЕРАР впроваджується і працює у всіх шести 
країнах-партнерах, і подальше поліпшення його функціо-
нальності, так само, як і розширення інформаційної бази, 
планується проводити спільно з установами, які є партне-
рами Програми, щоб таким чином поглибити знання про 
схильності до ризику і доступних можливостях реагуван-
ня в регіоні.

Головним Органом ПГРК–Схід 2 є Керівний комітет, 
який є органом програми, відповідальним за прийняття 
рішень, і складається з представників вищого рівня (по 
одному від кожної країни-партнера), одного національно-
го координатора Програми, який є першою контактною 
особою і постійним партнером по реалізації Програми, а 
також представників Європейського Союзу. Керівний ко-
мітет збирається раз на рік, щоб висловити свою думку 
про звіти щодо ходу реалізації Програми або про інших 
відповідних документах, розроблених в її рамках, а також 
прийняти Робочий план на майбутній період реалізації. 
Зустрічі Національних координаторів Програми, як прави-
ло, передують засідань Керівного комітету, і проводяться з 
метою роз’яснення та вирішення будь-яких операційних 
і технічних питань, пов’язаних з реалізацією Програми, а 
також надання членам Керівного комітету інформації, не-
обхідної для прийняття стратегічних рішень і затверджен-
ня робочого плану. Коли це можливо і з метою залучення 
та надання можливості державам-членам ЄС взяти участь 
в засіданнях Керівного комітету і реалізації Програми, за-
сідання Керівного комітету Програми ПГРК-Схід 2 (PPRD 
East 2), можуть проводитися після засідань Комітету ци-
вільного захисту ЄС.

Також в рамках Програми діють національні коорди-
натори, які є головними контактними особами, які є по-
стійними і активними партнерами по реалізації Програми. 
Вони призначаються ключовими бенефіціарами і забез-
печують взаємодію групи експертів Програми. Зустрічі 
Національних координаторів Програми організовуються 
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один раз на рік і, як правило, передують засіданням Ке-
рівного комітету. Вони проводяться з метою роз’яснення 
та вирішення будь-яких операційних і технічних питань, 
пов’язаних з реалізацією Програми, та надання членам 
Керівного комітету інформації, необхідної для прийняття 
стратегічних рішень і затвердження Робочого плану. Наці-
ональні координатори Програми також вважаються Коор-
динаторами національних тренінгів в контексті Механізму 
цивільного захисту ЄС.

Важливо сказати, що ПГРК–Схід 2 почала діяти у 2014 
році та закінчує свою діяльність в травні 2019 року. А ре-
зультати, які досягнуто в рамках Програми, і наступні наці-
ональні заходи після її завершення будуть обговорені у кож-
ній країні-партнеру наприкінці лютого, після чого будуть 
зроблені висновки щодо досягнень ПГРК–Схід 2 в цілому.

Але із докладів, оприлюднених протягом 2015-2018 ро-
ків, можна зробити висновки, що програма досягла деяких 
важливих результатів.

- було зближено правові та інституційні норми країн-
партнерів до законодавства ЄС у сфері цивільного захисту 
та управління ризиками катастроф;

- посилено потенціал цивільного захисту країн-партне-
рів шляхом проведення спільних навчань і тренінгів;

- підвищено рівень інформованості про катастрофи;
- держави-члени почали активно застосовувати ЕРАР, 

розроблений під час першого етапу програми.
Роблячи висновки важливо вказати, що Україна дуже 

активно працює разом із Європейським Союзом у рамках 
Програми східного партнерства над процесом гармоніза-
ції українського законодавства в галузі екологічного права 
та норм, які регулюють питання протидії надзвичайним 
ситуаціям. Для збільшення ефективності цього процесу 
Європейським Союзом була профінансована Програма з 
попередження, забезпечення готовності і реагування на 
природні та техногенні катастрофи, яка діє починаючи з 
2010 р. Головною цілю Програми є гармонізація права дер-
жав-учасників Програми для попередження, забезпечення 
готовності і реагування на надзвичайні ситуації та збіль-
шення поінформованості держав та населення.

Також метою Програми є сприяння миру, стабільнос-
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ті, безпеки і процвітання країн Східного партнерства, за-
хисту населення, навколишнього середовища, культурної 
спадщини, ресурсів та інфраструктури регіону шляхом 
посилення стійкості країн, готовності та реагування на 
катастрофи, викликані техногенними і природними при-
чинами. ПГРК–Схід внесла дуже великий внесок в роз-
виток правової системи держав-учасників. У рамках про-
грами був розроблений Електронний регіональний атлас 
ризиків, який збільшую поінформованість держав та дає 
можливість зберігання даних про загрози та небезпечні 
ситуації та дозволяє краще проводити оцінку потенційних 
наслідків катастроф.
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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: СПІВПРАЦЯ 
У ФОРМАТАХ «СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА» ТА «В4+»

UKRAINE – EUROPEAN UNION: COOPERATION 
IN FORMATS OF «EASTERN PARTNERSHIP» AND «V4+»

Аннотація. У запропонованій розвідці проаналізовано 
особливості співпраці України з Європейським Союзом 
у рамках Східного партнертсва та Вишегрпадської групи. 
Автори дослідження аналізують основні етапи формуван-
ня цих відносин, проблеми співпраці, переваги та перспек-
тиви партнерства. Автори роблять висновок, що Више-
градська група є важливим стабілізуючим елементом для 
України, яка зацікавлена в дружніх відносинах і взаємови-
гідній співпраці у сфері політики, економіки та культури.    

Ключові слова: ЄС, Вишеград, Східне партнерство, асо-
ційоване членство, співробітництво.

Annotation: The study analyzed specifics of the Ukraine’s
cooperation with the European Union within the framework 
of the Eastern Partnership and Visegrad Group. The authors of
the research analyze the main stages of the formation of these 
relations, the basic problems of cooperation, the benefits and
prospects of partnership. The authors conclude that the Vis-
egrad Group is an important stabilizing element for Ukraine, 
which is interested in friendly relations and mutually beneficial
cooperation in politics, economy and culture

Keywords: EU, Visegrad, Eastern Partnership, associate me-
mbership, cooperation.

Україна, після проголошення незалежності, здійснила 
чимало кроків для розширення та зміцнення стосунків 
з ЄС, зокрема у рамках Центральноєвропейської ініціа-
тиви. Напружена робота української дипломатії в 1990-х 
роках ХХ століття стали важливими кроками до реалізації 
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стратегічної мети – інтегрування нашої держави в євро-
пейський економічний та політичний простір. Очевидно, 
що ЄС хоче мати у своєму оточені стабільних партнерів, 
сусідство з якими не загрожуватиме засиллям небажаних 
для об’єднаної Європи явищ. Політика добросусідства та 
партнерства є одним з найважливіших інструментів, яким 
володіє ЄС. 

Україна та ЄС пройшли нелегкий, але повчальний шлях 
вибудовування відносин. 14 червня 1994 року Україна та 
ЄС уклали Угоду про партнерство та співробітництво (на-
була чинності 1 березня 1998 року) [9]. Вона започаткувала 
співробітництво з широкого кола політичних, торговель-
но-економічних та гуманітарних питань. З метою розши-
рення взаємодії обох сторін, було укладено низку галузе-
вих угод та документів міжнародно-правового характеру.  

У 2004 році була запроваджена так звана «Європейська 
політика добросусідства», що мала на меті створити на пів-
день і схід від нових кордонів розширеного ЄС зону ста-
більності, миру і добробуту шляхом налагодження тісних 
довготривалих відносин з сусідніми країнами. У лютому 
2005 року було ухвалено трирічний План дій Україна-ЄС 
у рамках європейської політики сусідства. У червні того ж 
року була підписана Угода про визначення загальної схеми 
участі України в операціях ЄС з врегулювання кризових 
ситуацій та рамкової угоди про безпекові процедури об-
міну інформацією з обмеженим доступом. В грудні 2005 
року був підписаний Меморандум про взаєморозуміння 
щодо співробітництва в енергетичній галузі між Україною 
та ЄС. 

Ці та інші події об’єктивно привели до нових можли-
востей в рамках україно-єесівських відносин. У червні 
2007 року було підписано угоду про спрощення видачі віз 
та реадмісію. Тоді ж було підписано План дій Україна-ЄС у 
сфері юстиції, свободи та безпеки. У березні 2007 року Єв-
рокомісія схвалила Європейський інструмент сусідства та 
партнерства «Стратегія ЄС щодо України на період 2007-
2013 років». 

Починаючи з 2008 р. у відносинах ЄС – Україна намі-
тився новий рубіж в рамках нової моделі взаємодії – «Схід-
не партнерство» (СП), установчий саміт якої відбувся 7 
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травня 2009 року у м. Прага. Метою даної програми ста-
ло стимулювання інтеграційних процесів між низкою по-
страдянських країн, зокрема і України, розташованих у 
безпосередній близькості до кордонів ЄС. 

Партнерський діалог Україна-ЄС розвивається в рамках 
щорічних засідань: саміту Україна-ЄС за участю Прези-
дента України та «трійки» ЄС у складі глави уряду або дер-
жави, головуючої в ЄС, Президента Європейської комісії 
та високого представника ЄС з питань спільної зовнішньої 
політики та політики безпеки; Ради з питань співробітни-
цтва за участю Прем’єр-міністра України та «трійки» ЄС 
у складі міністра закордонних справ країни, головуючого 
в ЄС, президента Європейської комісії (ЄК) та високого 
представника ЄС зі Спільної зовнішньої та безпекової по-
літики (СЗБП); комітету та галузевих підкомітетів з пи-
тань співробітництва; комітету парламентського співро-
бітництва; регулярних консультацій Україна – «трійка» ЄС 
і постійних експертних консультацій [6].

Зрозуміло, що ініціатива ЄС щодо Східного партнер-
ства,  викликала чимало запитань відносно її цілей, змісту 
та конкретних наслідків у всіх країнах ЦСЄ. Зокрема тому, 
що жодних зафіксованих положень про конкретні перспек-
тиви членства в ЄС країн-партнерів запропонована ініці-
атива не містить. Празька декларація об’єднаної Європи в 
черговий раз обмежилась заявою про те, що головною ме-
тою «Східного партнерства» є створення необхідних умов 
для прискорення політичної і економічної інтеграції між 
Європейським союзом і зацікавленими країнами-партне-
рами. Вирішення цієї задачі планувалось досягти шляхом 
сприяння політичним і соціально-економічним реформам 
в країнах-учасницях СП, зближення відповідного зако-
нодавства останніх з правовими нормами ЄС. Зокрема, 
були названі чотири основні пріоритети перетворень в 
країнах-партнерах і – одночасно – їх співпраці з Євросо-
юзом: демократичні перетворення; економічна інтеграція 
та конвергенція із галузевою економічною політикою ЄС, 
включаючи створення зон вільної торгівлі; енергетична 
безпека; розвиток контактів між людьми.  

У супровідних документах декларації (меморандумі Єв-
рокомісії від 5 травня і прес-релізі від 6 травня 2009 року), 
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роз’яснювалося, що конкретніше вираження СП отримає 
в п’яти так званих «флагманських (пріоритетних) ініціати-
вах»: 1) програма прикордонного менеджменту; 2) спеці-
альна програма по розвитку малого та середнього бізнесу; 
3) інтеграція енергетичних ринків; 4) південний «газовий 
коридор»; 5) боротьба зі стихійними лихами [10, с. 309].

СП також передбачала укладення (за умови успішно-
го виконання намічених програм) двосторонніх угод між 
ЄС і країнами-партнерами про асоціацію. В цілому, можна 
було спостерігати істотні розбіжності в оцінці СП в укра-
їнському експертно-аналітичному середовищі. Фактично, 
українські фахівці в сфері євроінтеграції розділились на 
два табори: оптимістів та скептиків. Так, перші, переважно 
в позитивному світлі оцінювали цей проект і вважали, що 
за грамотного використання передбачених в ньому мож-
ливостей Україна може отримати значні вигоди як в еко-
номічному, так і в соціально-політичному планах. В таборі 
ж скептиків позитивні оцінки СП були практично відсут-
ні. Серед скептиків побутувала думка, що СП жодним чи-
ном не пришвидшить вступ України до ЄС, а навпаки дана 
ініціатива ЄС всього на всього відмовка перед східними 
сусідами, зокрема Україною, і, по-суті, фактично, заміна 
перспективи їх членства в Євросоюзі.  

Слід зазначити, що подібним настроям в Україні спри-
яла певна непослідовність та неузгодженість дій країн-
членів самого ЄС стосовно «партнерства». Ускладнювали 
ситуацію і доволі недвозначні заяви європейських високо-
поставлених урядовців та експертів, як-от: Беніто Фереро-
Вальднера, Маті Ванханена, Рупрехта Поленца та ін. В яких 
вони чітко натякали, що жодних перемовин про перспек-
тиви членства України в ЄС у найближчому майбутньому 
не буде. Однією з подібних заяв, був виступ в лютому 2011 
р. посла ЄС в Україні Жозе Мануеля Тейшейра, в якому він 
зазначав, що Україна не відповідає мінімальним умовам 
для обговорення питання членства в ЄС на даний час [3].

З огляду на все вищезазначене, очевидним було те, що 
ефективність та перспективність нової ініціативи, залежа-
тиме від багатьох факторів, зокрема готовності країн-чле-
нів партнерства та самих європейських чиновників, мак-
симально швидко наповнити угоду реальним змістом та 
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уникнути на шляху реалізації «нового сусідства» значної 
бюрократичної тяганини. Значним досягненням у стосун-
ках Україна-ЄС стало парафування Угоди про асоціацію в 
березні 2012 року між Україною та ЄС та розширення до-
говору про спрощений візовий режим в цьому ж році. 

«Східне партнерство» виступило органічним та гармо-
нійним продовженням двосторонніх партнерських вза-
ємин між Україною та ЄС. Однак, як показав час, результа-
тивність такої роботи потребує дієвих зусиль з обох сторін. 
Як слушно зауважив директор Департаменту Центральної 
та Північної Європи МЗС СР Павол Іван: «Євроінтегра-
ційний процес – це, перш за все, «серйозна домашня ро-
бота» країни, яка прагне у майбутньому увійти до складу 
ЄС» [2]. 

Зміна державної влади в Україні в 2014 році наповнила 
проєвропейський курс держави новим змістом. В цьому 
році було підписано політичну та економічну частини Уго-
ди про асоціацію між Україною та ЄС. Вона набула чиннос-
ті 1 вересня 2017 року і стала найбільшим міжнародним 
нормативно-правовим документом, підписаним Україною 
[8].

У листопаді 2017 року відбувся П’ятий Саміт Східного 
партнерства. Результатом роботи Саміту стало прийняття 
Спільної декларації Саміту та  формулювання спільних ці-
лей у сферах покращення рівня життя людей до 2020 року 
та, як зазначив Президент Європейської Комісії Жан-Клод 
Юнкер «...захисту цінностей, принципів і прагнень людей 
спільно у ЄС та східних країнах-сусідах» [5]. Таким чином, 
у 2017 році в рамках «20 очікуваних досягнень Східного 
партнерства до 2020 року» були сформульовані нові «до-
машні завдання» для шести країн-учасниць, у тому числі і 
для України. Як зазначають експерти, Україна демонструє 
помітний прогрес у переважній більшості галузей, зокрема 
у сфері реформи державного управління, безпеки, захисту 
довкілля, розвитку малого і середнього бізнесу тощо [7]. 

Особливої уваги в розрізі дослідження проблеми вза-
ємовідносин між ЄС та Україною, заслуговує такий «ін-
струмент сусідства» як взаємодія у форматі «В4 + Україна», 
який зарекомендував себе як одна з найбільш ефективних 
програм транскордонного та міжрегіонального співробіт-
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ництва як у сфері вирішення зовнішньополітичних задач, 
так і для посилення економічних та соціальних взаємовід-
носин між ЄС та Україною в цілому. 

Відносини з країнами В4 для України завжди носили 
фундаментальне значення. По-перше, тому що три з чоти-
рьох країн Вишеградської четвірки є сусідніми для України 
державами. По-друге, всі чотири країни стали прикладом 
успішного просування до членства в ЄС, а відтак підтрим-
ка та авторитет об’єднання для просування євроінтегра-
ційних прагнень України, перетворилися на цінне джерело 
запозичення корисного досвіду. Так, як визнають україн-
ські експерти, взаємодія з державами Вишеградської групи 
як у двосторонньому, так і багатосторонньому форматах 
є однією з найбільш продуктивних форм співробітництва 
України із державами ЄС. 

Початком формальних взаємовідносин В4 з Україною 
стала зустріч у Високих Татрах у грудні 1999 року, коли 
президенти чотирьох країн Вишеградської групи заявили 
про своє бажання підтримувати проєвропейські сили в 
Україні. Україна, в свою чергу, ще у 1993 році на законодав-
чому рівні зафіксувала своє прагнення до співробітництва 
з країнами В4 у Постанові Верховної Ради України «Про 
основні напрями зовнішньої політики України» [4]. Пер-
шим кроком на цьому шляху стала Українсько-польська 
міжурядова угода 1993 р. про міжрегіональне співробітни-
цтво. 

Досягнуті за результатами систематичних зустрічей на 
різних рівнях домовленості між країнами В4 та Україною 
за тривалий проміжок часу успішно реалізовувались, зо-
крема 5 березня 2012 році у Празі проходила зустріч Мі-
ністра закордонних справ України Костянтина Грищенко 
із керівниками зовнішньополітичних відомств Вишеград-
ської четвірки, країн-учасниць ініціативи ЄС «СП», а також 
країн Балтії та Данії. У зустрічі також взяли участь Висо-
кий представник ЄС у закордонних справах та безпековій 
політиці, Віце-президент ЄК Кетрін Ештон та Комісар ЄС 
з питань розширення та європейської політики сусідства 
Штефан Фюле. У центрі уваги заходу було обговорення 
підготовки Дорожньої карти «Східного партнерства», що 
визначала пріоритетні цілі в контексті двосторонніх відно-
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син між ЄС та країнами-партнерами та багатостороннього 
виміру Ініціативи до 2013 року. Міністри також обміня-
лися думками щодо шляхів поглиблення взаємодії членів 
Вишеградської четвірки та країн Балтії з країнами-парт-
нерами, включаючи Україну. В цьому контексті учасники 
зустрічі привітали рішення країн Вишеградської четвірки 
започаткувати окрему програму з підтримки проектів в 
рамках «Східного партнерства».

Після 2014 року акценти співпраці України та В-4 були 
дещо переглянуті. В аналітичних доповідях наступних ро-
ків акцент робиться на посиленні співпраці з В4 у сфері 
безпеки та оборони. На сучасному етапі поглиблення від-
носин з країнами Вишеградської четвірки є пріоритетним 
у рамках регіональної політики української держави. Зна-
чною підтримкою для України з боку країн четвірки протя-
гом останніх років було забезпечення енергетичної безпе-
ки України за рахунок реверсних постачань газу (Польща, 
Словаччина, Угорщина) та допомога у проведенні еконо-
мічних реформ (Польща, Словаччина) [1].

Партнерська взаємодія країн Центрально-Східної Єв-
ропи засвідчує, що Вишеградська четвірка відіграє важли-
ву роль у визначенні стратегії ЄС щодо України, що вира-
жається у конкретних кроках з боку цих чотирьох країн. 
Це і підтримка демократичних перетворень, і міжурядові 
контакти, і співпраця експертів у здійсненні реформ. Важ-
ливим є вплив країн Вишеграду як рівнозначних партне-
рів, їхнє розуміння та досвід трансформацій і готовність 
поділитися ними із Україною. Допомога країн Вишеград-
ської четвірки є суттєвою та різнорівневою, адже надхо-
дить не тільки  шляхом міжурядових консультацій, але і 
через окремі сегменти громадянського суспільства.

Неурядові організації вишеградської четвірки протя-
гом вже тривалого часу співпрацюють з українськими ко-
легами. Інтенсивна співпраця почалася ще у 1990-х роках. 
До подібних організацій належать: Фундація ім. Стефана 
Баторія в Польщі, «Люди в біді 54» у Чеській Республіці, 
Варшавський інститут справ публічних, Інститут Євро-
пейської політики та Асоціація зовнішньої політики Сло-
ваччини.  

В рамках розвитку співробітництва в сфері науки, куль-
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тури та освіти В4+ пропонує сприяння становленню парт-
нерських зв’язків між органами державної влади України 
та інститутами громадянського суспільства та країнами 
В4+ у науково-дослідній та культурній сфері, в сфері ту-
ризму, мистецтва, охорони історичних пам’яток, а також 
запровадження європейських технологій та інвестицій. 
Пріоритетним напрямком є також поглиблення співпраці 
в сфері освітніх програм та молодіжних обмінів, обмінів 
студентів та викладачів для неформального спілкування, 
стажувань та освіти молоді; допомога з питань реформу-
вання та вдосконалення системи освіти та навчання; ство-
рення нових програм в системі освіти в напрямку набли-
ження стандартів України до стандартів ЄС.  

Таким чином, країни Вишеградської четвірки розви-
нули гнучкі та різноманітні зовнішні стосунки й співро-
бітництво з Україною в рамках вироблення й реалізації 
добросусідської політики ЄС. Мова йде про такі основні 
напрями співробітництва України та Вишеграду: 1) за-
безпечення солідарної підтримки країн Вишеграду євро-
пейським інтеграційним прагненням України; 2) переда-
ча країнами Вишеграду досвіду їх європейської інтеграції 
Україні; 3) координація зовнішньополітичної діяльності 
України і Вишеградської групи на дво- та багатосторонній 
основі; 4) формування багаторівневого механізму співро-
бітництва Вишеграду і України у формі участі українських 
представників в засіданнях різних вишеградських струк-
тур та спільних спеціально створених комісіях; 5) поши-
рення програм Вишеградського фонду на Україну. 

Накреслена канва співробітництва між Україною та 
Вишеградською групою була підкріплена конкретними 
пропозиціями та рішеннями у таких сферах, як: політич-
не співробітництво, торгівельно-економічна кооперація, 
співробітництво у сфері юстиції та внутрішніх справ, в 
інфраструктурі транспорту, енергетики та зв’язку, а також 
у сфері культури, освіти, взаємних контактів між людьми 
тощо. Однак попри розгорнуту глибоку та всебічну вза-
ємодію між країнами у різних сферах та досягнуті спіль-
ні надбання, оцінка результатів співробітництва свідчить 
про низку проблемних чинників, що уповільнюють розви-
ток як міжрегіонального, так і транскордонного співробіт-
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ництва між країнами. Поряд з цим, вирішення цих питань 
в майбутньому, накреслюватиме нові шляхи та можливос-
ті взаємодії між Україною та країнами Вишеграду.     
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ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА ЄС 

 
EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION 

OF THE REGIONS OF UKRAINE AND EU

Анотація. Ідея створення ЄОТС ТИСА у жовтні 2015 
року полягала у тому, щоби започаткувати оптимальну та 
ефективну модель співпраці між Україною та Угорщиною 
(ЄС), яка б допомогла активізувати та піднести розвиток 
регіонів на основі загальноєвропейських стандартів. Єв-
ропейське територіальне співробітництво  це для нас вели-
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чезний шанс скористатися можливостями транскордонної 
співпраці з метою соціально-економічного розвитку регі-
онів, а також вивчення та застосування досвіду європей-
ських країн.

Ключові слова: Україна, ЄС, регіон, співробітництво, 
конвергенція

Annotation: The main idea of establishing the European
Grouping of Territorial Cooperation Limited Liability TISZA 
(EGTC TISZA) in 2015 was to introduce an optimal and eff-
ective model of cooperation between Ukraine and Hungary 
(EU) that would help to vitalize the regions development on 
the basis of common European standards. European Territorial 
Cooperation are the great chance for us to utilize the opportu-
nities offered by cross border cooperation aiming at social and
economic development of the regions, to study and apply good 
practices of European countries.

Key words: Ukraine, EU, region, cooperation, convergence

Сучасне формування міжрегіональної та транскордон-
ної парадигми ЄС свідчить про факт розробок максималь-
но прагматичних програм регіонального розвитку, сут-
тєву модифікацію відповідних фондів і радикальну зміну 
форм і методів керування регіональною політикою відпо-
відно змінам часу. Регіональні диспропорції були і завжди 
будуть, питання в тім, наскільки оперативно і прагматич-
но ЄС здатен розробляти і відповідно модифікувати свою 
регіональну політику до вимог часу з метою зменшення 
диспропорцій, диверсифікації виробництва регіонів, по-
силення їх конкурентоспроможності з акцентом на ендо-
генний розвиток регіонів. 

На сьогодні міжрегіональне та транскордонне співро-
бітництво в Європі, а також і в Україні знаходиться на етапі 
системних якісних змін. В рамках розширеного Європей-
ського Союзу, розвинене транскордонне та міжрегіональне 
співробітництво вступило в стадію активного здійснення 
на основі суттєвого пониження бар’єрного характеру вну-
трішніх для ЄС державних кордонів і стає засобом успіш-
ної реалізації спільної міжрегіональної політики, втілення 
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принципів субсидіарності, децентралізації влади тощо, а в 
більш ширшому розумінні – будівництва «Європи регіо-
нів» [6, с. 68]. 

За умов поглиблення та поширення європейського інте-
граційного процесу важливою складовою нової філософії 
політики ЄС є конвергенція – як зближення економічних 
стандартів країн і включно регіонів ЄС, точніше набли-
ження до рівня макроекономічного розвитку провідних 
соціально-економічно високо розвинутих держав Європи 
та забезпечення економічного зростання у тривалій пер-
спективі (за рахунок підвищення конкурентоздатності та 
зайнятості населення). 

По суті, Європейська Комісія в контексті економічної 
і соціальної європейської інтеграції реалізує три чітко ви-
значених пріоритети політики:

1) конвергенцію, з метою зменшення рівня диспропор-
цій між регіонами та країнами, підтримка слаборозви-
нутих регіонів, в яких ВВП на мешканця є меншим, ніж 
75% в середньому в ЄС. Країни, в яких ВВП є меншим, 
ніж 90% середнього в ЄС, отримують додаткове фінансу-
вання на фінансові потужні за обсягом програми у галузі 
транспортної інфраструктури і захисту природного серед-
овища (усього виділяється найбільше коштів - 78% з бю-
джету). Визначено чотири основні напрямками надання 
додаткових фінансів на регіональному та міжрегіонально-
му рівнях:  модернізація виробництва; формування і роз-
виток галузевої інфраструктури, вихід на ринок, захист 
навколишнього середовища; розвиток продуктивних сил; 
налагодження ефективної діяльності у галузі державного 
адміністрування. 

2) регіональну конкурентоспроможність та покращен-
ня працевлаштування, на реалізацію яких спрямовано 
18% коштів з загального бюджету. Цей пріоритет включає 
два сегменти – регіональний та національний, отже, регі-
ональні програми спрямовуватимуться на підтримку ре-
гіонів і влади в діях, що передбачають проведення еконо-
мічних змін у промисловому секторі, міських і сільських 
територіях, посилюючи їх конкурентну спроможність і 
привабливість, а також допомагає населенню пристосува-
тись до економічного розвитку. Політика ЄС за посередни-
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цтвом державних програм сконцентрована переважно на 
конкурентоспроможність крізь реалізацію трьох пріори-
тетів стратегій, що стосуються інновацій, продуктивності,  
покращення доступу до світових послуг, а також охорону 
навколишнього середовища і попередження ризиків.

3) європейське територіальне співробітництво – до-
сягнення гармонійного і рівномірного розвитку, інтеграції 
територій ЄС на основі досвіду, набутого ініціативою Ін-
террег щодо підтримки транскордонного та міжрегіональ-
ного співробітництва (на це виділяється 4% коштів з за-
гального бюджету). Теоретично і практично транскордон-
на співпраця повинна охоплювати усі прилеглі внутрішні 
чи зовнішні регіони, повітряні чи морські кордони. Метою 
співробітництва є пошук рішення у спільних проблемах 
органами місцевого самоврядування у таких сферах, як 
розвиток міст чи поселень, розвиток мережі малих і серед-
ніх підприємств [5]. 

Міжрегіональне та транскордонне співробітництво ре-
гіонів України та регіонів ЄС свідчить про певні позитиви. 
Так, у всіх  сторін-учасниць беззаперечно існує політична 
воля і прагнення до тісної міжрегіональної та транскор-
донної взаємодії та оновлення механізму співробітництва. 
Впродовж останніх років збагатилася і суттєво вдоскона-
лилася методика, форми регулювання міжнародних від-
носин міжрегіонального та транскордонного співробітни-
цтва регіонів України з регіонами ЄС. 

На нашу думку, конвергенція є вельми чутливим пи-
танням для регіонів ЄС, і не тільки економічного харак-
теру, навіть політичного характеру, позаяк її реалізація 
веде до суттєвих змін власне в управлінні економікою, 
адже значна частина функцій і повноважень передається 
наднаціональним владним структурам ЄС. Фактично, це 
умова, виконання якої дає країнам-членам право вступу 
до економічного та монетарного союзу, (це стосується ці-
нової стабільності, дефіциту бюджету, державного боргу, 
стабільності національної валюти та відсоткових ставок). 
Позаяк кожна з країн-членів має відповідати п’яти крите-
ріям конвергенції:

1) відношення державного дефіциту до валового вну-
трішнього продукту не повинно перевищувати 3%;
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2) відношення державного боргу до валового внутріш-
нього продукту не повинно перевищувати 60%;

3) достатній рівень стабільності цін та сталість серед-
ніх темпів інфляції протягом одного року до проведення 
такого дослідження; причому цей рівень не повинен пере-
вищувати більш ніж на півтора відсоткових пункти три 
кращих показники рівня стабільності цін країн-членів;

4) довгострокова номінальна відсоткова ставка не по-
винна перевищувати більш ніж на два відсоткових пункти 
три кращих показники стабільності цін країн-членів;

5) протягом щонайменше двох років і без значного на-
пруження з боку відповідної країни нормальне відхилення 
величини обмінного курсу не повинно виходити за гра-
ничні значення, передбачені механізмом обмінного курсу 
країн-членів [3]. 

Крім того, передбачається, що критерії конвергенції по-
винні забезпечити збалансованість економічного розви-
тку в економічному та монетарному союзі і не допускати 
виникнення напруження між країнами-членами. Комісія 
та Європейський Центральний Банк періодично готують 
звіти про стан виконання зазначених критеріїв.

Конвергенція – (від лат. convergens – зближення) за ха-
рактером це комплексне поняття в тому сенсі, що це не 
тільки зближення різних економічних систем, нівеляція 
відмінностей між ними, і не єдиним показником конвер-
генції є ВВП на душу населення. Нині конвергенція вклю-
чає і широкий спектр так би мовити позаекономічних чин-
ників – проблемних питань розвитку соціальної сфери, 
освіти, культури, розвитку новітніх технологій, охорони 
навколишнього середовища тощо. 

Регіональна політика в структурі ЄС займала і нині за-
ймає провідну позицію як з точки зору її фінансування, 
головною метою якої є зменшення регіональних диспро-
порцій, а також і в контексті посилення ролі і значення ре-
гіонів Європи насамперед з точки зору набуття ними по-
літичної ваги у прийнятті рішень. 

Особливий інтерес для регіонів України представляє 
третій сегмент - Європейське територіальне співробітни-
цтво. Позаяк Європейська Комісія прийняла рішення сто-
совно суттєвої модифікації своїх чотирьох Програм-Ініціа-
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тив: INTERREG - підтримка транскордонного співробітни-
цтва регіонів, включає транскордонну, транснаціональну і 
міжрегіональне співробітництво, URBAN - інтегрованого 
розвитку міських територій, EQUAL - субсидіювання та-
ких транснаціональних програм, які сприяють припинен-
ню усіх форм дискримінації на ринку робочої сили, LEAD-
ER - стимулювання розвитку сільських територій. Окрем 
програми ЄС фінансуються окремими фондами: INTERR-
EG та URBAN – Європейським регіональним фондом роз-
витку; LEADER - Оріентаційною секцією Європейського 
гарантійного та орієнтаційного фонду сільського господа-
рювання; EQUAL - Європейським соціальним фондом [4].

Успішним прикладом Європейського територіального 
співробітництва є реальні успіхи практичної співпраці 
прикордонних регіонів, насамперед, Закарпатської області 
України у форматі Інтегрованої територіальної Страте-
гії Тиса ЄОТС. Стратегія включає пропозиції щодо потен-
ційних можливостей спільної реалізації соціальних, еко-
логічних та інфраструктурних проектів через Тиса ЄОТС. 
Стратегія базується на наявній традиційній співпраці, 
інвестиційних та культурних можливостях, історичній та 
культурній спадщині регіонів України та ЄС. 

Створення Європейського об’єднання територіально-
го співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА 
26 жовтня 2015 р. рішеннями Закарпатської обласної ради 
України та Загальних зборів Саболч-Сатмар-Березької об-
ласті та місцевим самоврядуванням міста Кішварда Угор-
щини - відіграє унікальну роль для Закарпаття, і фактично 
стало локацією для відпрацювання нових механізмів та 
форм міжрегіонального та транскордонного співробітни-
цтва України з Європейським Союзом. 

Європейське об’єднання територіального співробіт-
ництва з обмеженою відповідальністю ТИСА між двома 
країнами - Україною та Угорщиною є першим проектом 
в Україні, першим об’єднанням, створеним між країною-
членом Європейського Союзу та третьою країною, тобто є 
по суті, прецедентом.

Підкреслимо, важливою в організації була і участь Ко-
мітету Регіонів ЄС, адже відбулася інтенсивна робота щодо 
планування проектів, картування ресурсів, пошуку джерел 
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фінансування. Підготовлено оптимальну базу даних тран-
скордонних проектних пропозицій, які містять проблемні 
питання у всіх сферах розвитку Закарпаття, зокрема щодо 
розвитку прикордонної інфраструктури, реконструкції іс-
нуючих та будівництва нових пунктів пропуску і під’їзних 
доріг до них на державному кордоні з країнами-членами ЄС, 
енергетики, лісового господарства, освіти, туризму, охоро-
ни здоров’я, а також соціальних об’єктів, водоканалів, очис-
них споруд, охорони навколишнього середовища, створен-
ня нових робочих місць, збереження культурної спадщини, 
сприяння місцевій прикордонній міжлюдській діяльності, 
економічних зв’язків та бізнес-активності тощо.

По суті, Європейське територіальне співробітництво 
як форма транскордонної та міжрегіональної співпраці 
стала прикладом для інших регіонів України щодо вико-
ристання відносно нового юридичного інструменту Єв-
ропейського Союзу – співпраця в рамках Європейського 
об’єднання територіального співробітництва, як одного з 
інноваційних елементів реалізації регіональної політики 
Європейського Союзу. Важливо відзначити, що в рамках 
форуму 27 травня 2017 року відбулось підписання Рамко-
вої угоди про співпрацю між Угорським центром розвитку 
та ЄОТС ТИСА, що сприяло активізації діяльності сторін, 
а саме, 3 жовтня 2017 року в обласній раді відбулася ро-
боча зустріч з підготовки спільного українсько-угорсько-
го проекту будівництва сміттєсортувального комплексу з 
полігоном твердих побутових відходів у с. Яноші Берегів-
ського району [1, 2]. 

Висновки. Реалізація політики конвергенції лише під-
тверджує факт посилення ролі регіонів в Європі. На сьо-
годні одним із основних пріоритетів реалізації регіональ-
ної політики ЄС є вимога ефективніше використовувати 
вже наявні ресурси, можливості регіонів та посилити кон-
курентоспроможність регіонів. 

Сутність ефективної регіональної політики ЄС на сьо-
годні визначається тим, в якій мірі ЄС спроможне контро-
лювати ситуацію в регіонах і сприяти хоча би в деякій мірі 
нівеляції диспропорцій, перш за все – наданням допомоги 
проблемним регіонам Євросоюзу в контексті ефективного 
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використання ініціатив локального рівня та можливостей 
самих регіонів. 

Багатогранність і складність соціо-економічних, полі-
тичних перетворень в ЄС на початку ХХІ століття зумови-
ла необхідність реалізації і реформи регіональної політики 
ЄС. Регіональна політика в ЄС завжди займала провідне 
місце в системі ЄС. На транскордонному та міжрегіональ-
ному рівнях стосунки України з ЄС майже не обтяжені 
проблемами і претензіями як політичного, так і економіч-
ного характеру.

Безумовно, ефективне Європейське територіальне спів-
робітництво суттєво розширить базу включення Украї-
ни до європейських інтеграційних процесів. Принципо-
во важливим і вкрай нагальним завданням є активізація 
участі прикордонних областей України у створені нових 
прагматичних форм Європейського територіального спів-
робітництва. Формування нових форм співробітництва у 
площині ЄС – Україна на транскордонному та міжрегіо-
нальному рівнях на західному кордоні України, утворен-
ня спільних з європейськими партнерами асоціацій, про-
ектів, укладення нових угод для оновлення правової бази 
співробітництва, взагалі, координація соціально-еконо-
мічного та екологічного розвитку прикордонних регіонів 
мають стати пріоритетами європейського рівня співпраці 
України на найближчу перспективу. 
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ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ ЗЕЛЕНОЇ 
ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄС 

THE EXPERIENCE ON GREEN ECONOMY IN UKRAINE 
IN THE CONTEXT OF INTEGRATION TO THE EU

Анотація: У статті досліджено досвід реалізації заходів 
для запровадження в Україні зеленої економіки в рамках 
співпраці з ЄС; визначено перспективні напрямки реаліза-
ції принципів зеленої економіки в нашій державі.
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Annotation: The article examines the experience of imple-
menting measures to introduce a green economy in Ukraine 
within the framework of cooperation with the EU; perspective 
directions of implementation of the principles of a green econ-
omy in our state are determined.
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Європейський Союз, як один з найпрогресивніших 
суб’єктів міжнародних економічних відносин та взірець 
у сфері екологічного права головним вектором стратегії 
соціально-економічного розвитку визначає сталий еко-
номічний розвиток, збереження навколишнього серед-
овища, досягнення стану екологозбалансованого самопі-
дримувального розвитку, що, по суті, тотожне зростанню 
якості життя й добробуту при зменшенні екологічного на-
вантаження. Зелена економіка стає пріоритетнішою, ніж 
зростання темпів економічного розвитку. Все більше ува-
ги привертає питання порушення прямо пропорційної 
залежності між економічним зростанням та масштабами 
впливу на навколишнє середовище.

Останнє розширення ЄС на схід у 2004 році зробило 
Україну безпосереднім його сусідом, що посилило співп-
рацю обох сторін у сфері охорони навколишнього серед-
овища, виходячи з глобального, полі суб’єктного характе-
ру екологічних проблем та інтеграційних прагнень нашої 
держави. На сьогодні співробітництво між Україною та 
ЄС у сфері охорони навколишнього середовища регламен-
тується Угодою про асоціацію між Україною та Європей-
ським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами. Зокрема, Главою 6 
«Навколишнє середовище» Розділу «Економічне та галузе-
ве співробітництво» цієї Угоди передбачено, що сторони 
розвивають і зміцнюють співробітництво з питань охоро-
ни навколишнього середовища й таким чином сприяють 
реалізації довгострокових цілей сталого розвитку і зеленої 
економіки.

В проекті «Екологізація економіки в країнах Східно-
го партнерства ЄС» (EaP GREEN) зазначено, що зелена 
економіка сприяє покращенню благополуччя населення, 
зниженню соціальної нерівності, зменшенню екологічних 
ризиків і перешкоджає виснаженню природних ресурсів 
[12].

Визначенню особливостей розвитку концепції «зеленої 
економіки» як фактору економічного зростання України 
присвячені праці таких вчених, як Марчук Л. П. [4], Пота-
пенко В. Г. [5], Степаненко-Липовик Б. В. [7], Галушкіна Т. 
П. [1]. Сутність, історію розвитку, особливості формуван-
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ня моделі зеленої економіки у різних країнах світу вивча-
ли: Девід Пірс [13], Моллі Скотт Като [10], Мішель Коммон 
[11], Робін Ахнел [14] Мірам Кеннет [15].

Цілі статті: дослідити досвід реалізації заходів для за-
провадження в Україні зеленої економіки в рамках співп-
раці з ЄС; визначити перспективні напрямки реалізації 
принципів зеленої економіки в нашій державі.

Дослідження співпраці України з ЄС у сфері охорони 
навколишнього середовища у нормативно-правовій та 
практичній площині на шляху нашої держави до запози-
чення принципів зеленої економіки дало змогу виділити 
ключові заходи, що сприяють ефективній інтеграції Укра-
їни в еколого-економічний європейський простір. Розгля-
немо їх детальніше.

Україна разом з Азербайджаном, Вірменією, Білорусі-
єю, Грузією та Республікою Молдова – шість країн Схід-
ного партнерства (СП) Європейського союзу, які заявили 
про свою прихильність до принципів зеленої економіки, 
що знайшло відображення в деклараціях самітів Східного 
партнерства 2011 і 2013 рр. та інших міжнародних фору-
мах. Втілення поставлених цілей в життя вимагає одно-
часної мобілізації різних центральних органів виконавчої 
влади, в тому числі, тісної спільної роботи міністерств еко-
номіки та охорони навколишнього середовища, всіх секто-
рів економіки і скоординованої роботи усіх зацікавлених 
сторін.

Спочатку його реалізації в 2013 р проект «Екологізація 
економіки в країнах Східного партнерства ЄС » (EaP GR-
EEN) зарекомендував себе як інструмент підтримки країн 
(СП) в прискоренні процесу переходу до зеленої економіки 
шляхом більш ефективного управління природним капі-
талом в умовах зростаючої продуктивності та конкуренто-
спроможності економіки. Його результати демонструють 
значний прогрес, досягнутий як в окремих країнах СП, так 
і на регіональному рівні [12].

Проект EaP GREEN здійснюється за фінансової під-
тримки Європейського союзу, країн-членів ЄС і ОЕСР, і 
виконується спільно чотирма міжнародними організація-
ми: Організацією економічного співробітництва та розви-
тку (ОЕСР), Європейської економічної комісії Організації 
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Об’єднаних Націй (ЄЕК ООН), Програмою Об’єднаних 
Націй з навколишнього середовища (ООН довкілля) та 
Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку 
(ЮНІДО) [12]. 

Загальне завдання проекту EaP GREEN полягає в тому, 
щоб сприяти переходу країн СП до зеленої економіки, для 
чого необхідно розірвати взаємозв’язок між економічним 
зростанням, деградацією навколишнього середовища і ви-
снаженням природних ресурсів, не посилюючи при цьому 
соціальну нерівність. «Зелене» зростання сприяє знижен-
ню ресурсо- і вуглецеємкості економіки, роблячи її більш 
стійкою, заснованою на концепції сталого виробництва та 
споживання, що приносить вигоди всьому населенню, а не 
окремим його групам. Для переходу до зеленої економіки 
необхідні інвестиції, які дозволять знизити забруднення 
навколишнього середовища, підвищити енерго- і ресурсо-
ефективність економіки, більш раціонально використову-
вати природні активи як в сфері виробництва товарів, так і 
в сфері надання екологічних послуг, що, в свою чергу, буде 
сприяти економічному розвитку, підвищенню добробуту 
населення і, таким чином, принесе вигоду всім групам на-
селення [12].

Головні цілі [12]:
• інтеграція концепції сталого споживання і виробни-

цтва, а також принципів зеленої економіки в національні 
плани розвитку, законодавчі та регуляторні системи;

• більш широке використання стратегічної екологічної 
оцінки, а також оцінки впливу на навколишнє середовище  
в якості ключових інструментів планування, в тому числі, 
на рівні окремих проектів;

• сприяння екологізації ряду секторів економіки, приді-
ляючи особливу увагу малим і середнім підприємствам;

• залучення фінансування з національних і міжнарод-
них джерел та забезпечення привабливості природоохо-
ронних інвестицій для приватного сектора.

Найбільш комплексним документом, який покликаний 
збалансувати систему природокористування та інтегру-
вати положення окремих нормативно-правових актів і 
цільових програм, є Закон України «Про Основні засади 
(стратегію) державної екологічної політики України на пе-
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ріод до 2020 року» від 21 грудня 2010 року.
Згідно Закону виконання Стратегії дасть змогу [3]:
• створити ефективну систему інформування населення 

з питань охорони навколишнього природного середови-
ща та підвищити рівень екологічної свідомості громадян 
України;

• поліпшити стан навколишнього природного середо-
вища до рівня, безпечного для життєдіяльності населення, 
з урахуванням європейських стандартів якості навколиш-
нього природного середовища;

• постійно зменшувати та поступово ліквідувати залеж-
ність між економічним зростанням та погіршенням стану 
навколишнього природного середовища;

• припинити втрати біо- та ландшафтного різноманіття 
і сформувати цілісну та репрезентативну екомережу;

• створити систему екологічно збалансованого вико-
ристання природних ресурсів;

• мінімізувати забруднення ґрунтів небезпечними пес-
тицидами, агрохімікатами, важкими металами та відхода-
ми;

• забезпечити перехід до системи інтегрованого еколо-
гічного управління у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища та розвиток природоохоронної скла-
дової в галузях економіки;

• здійснити реформування податкової системи з метою 
посилення значущості екологічного оподаткування як сти-
мулятора зменшення негативного впливу на навколишнє 
природне середовище, розроблення дієвого економічного 
механізму природокористування;

• вдосконалити державну систему моніторингу навко-
лишнього природного середовища та систему інформа-
ційного забезпечення процесу прийняття управлінських 
рішень.

В свою чергу, Угодою про Асоціацію Україна та Євро-
пейський Союз закріпили намір про об’єднання зусиль 
щодо розвитку та посилення співпраці з питань довкілля. 
Як наслідок, всі ключові гравці сталого розвитку отрима-
ють користь від такої співпраці. Так для громадян Укра-
їни передбачається покращення екологічних умов життя 
та житловокомунальної та транспортної інфраструктури. 
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Відповідно до Угоди 20.03.2018 року прийнято Закон Укра-
їни «Про стратегічну екологічну оцінку» на зміну Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» від 2017 року, що 
є важливим кроком до євроінтеграції та запровадження 
моделі сталого розвитку країни. 

Згідно Закону стратегічна екологічна оцінка (СЕО) [2]  
– процедура визначення, опису та оцінювання наслідків 
виконання документів державного планування для до-
вкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих 
альтернатив, розроблення заходів із запобігання, змен-
шення та пом’якшення можливих негативних наслідків, 
яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки, складання звіту про стратегічну екологічну оцін-
ку, проведення громадського обговорення та консультацій 
(за потреби  – транскордонних консультацій), врахування 
у документі державного планування звіту про стратегічну 
екологічну оцінку, результатів громадського обговорення 
та консультацій, інформування про затвердження доку-
мента державного планування та здійснюється у порядку, 
визначеному цим Законом.

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння ста-
лому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, 
безпеки життєдіяльності населення та охорони його здо-
ров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення 
та затвердження документів державного планування [2].

СЕО –  це процедура, необхідна для послідовного ана-
лізу і обговорення можливих наслідків реалізації планів і 
програм для навколишнього середовища, здоров’ям насе-
лення в контексті сталого розвитку. Будь-які міркування 
з цього приводу розглядаються на консультаціях з відпо-
відними органами та громадськістю для того, щоб зна-
йти оптимальне рішення для виконання планів і програм. 
Таким чином, СЕО підвищує прозорість і довіру громад-
ськості в процесі прийняття рішень. В кінцевому рахунку, 
СЕО є інструментом для урядів, який забезпечує обґрун-
тований вибір напряму економічного розвитку на користь 
здоров’ю людини і довкілля [6].

У законі прописані етапи проведення еко-оцінки [2]: 
• Визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
У відповідній заяві треба буде зазначити ймовірні на-
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слідки втілення документу держпланування, а також захо-
ди для зменшення негативних впливів. Громадське обго-
ворення заяви триватиме від 15 днів з моменту публікації. 
Опублікувати документ має замовник.

• Складання звіту про стратегічну екологічну оцінку
У такому звіті мають описати, у якому стані наразі до-

вкілля та здоров’я людей на відповідній території; прогно-
зи щодо цього та можливий вплив реалізації документу 
держпланування. Наслідки мають спрогнозувати на один 
рік, 3-5, 10-15, а за необхідності - і 50-100. Також треба буде 
описати заходи для попередження чи пом’якшення нега-
тивних впливів.

Документ має містити короткий опис всього цього про-
стими словами для широкого загалу. Такий звіт підпису-
ється всіма його авторами і виконавцями із зазначенням 
їх кваліфікації.

• Громадське обговорення
Повідомлення про оприлюднення проекту документа 

держпланування та звіту про стратегічну еко-оцінку має 
містити інформацію про строки громадського обговорен-
ня (не менше 30 днів) і про те, як можна взяти у них участь. 
Результат громадського обговорення  –  це довідка із за-
уваженнями, кожне з яких підлягає розгляду.

• Міжнародні консультації
Якщо наслідки реалізації держпланування можуть 

вплинути на мешканців не тільки України, а й іншої дер-
жави, Мінекології забезпечує проведення консультацій. 
Країні надсилають проект документа держпланування і 
дають 30 днів для того, щоб висловити зауваження. Сто-
рони домовляються про умови перекладу всіх необхідних 
документів тощо.

• Врахування звіту про еко-оцінку, обговорень і консуль-
тацій

Замовник враховує в документі держпланування одер-
жані зауваження або мотивовано їх відхиляє. Йдеться про 
зауваження у звіті про еко-оцінку, результати громадсько-
го обговорення та міжнародних консультацій.

• Інформування про затвердження документа держпла-
нування

Замовник протягом п’яти робочих днів з дня затвер-
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дження документа державного планування розміщує на 
своєму офіційному веб-сайті фінальний варіант докумен-
та та повідомляє про заходи для моніторингу наслідків ре-
алізації планів. Додаються також довідки про консультації 
та громадське обговорення. Про все це повідомляє Міне-
кології.

• Моніторинг наслідків
Замовник моніторить наслідки виконання документа 

держпланування для довкілля і здоров’я людей; один раз 
на рік публікує результати на своєму офіційному сай-
ті. При виявленні непередбачених звітом негативних на-
слідків замовник вживає заходів для їх усунення. Порядок 
проведення такого моніторингу затвердить Кабмін.

Реалізація розглянутих вище заходів віднайшла схва-
лення з боку ЄС, поскільки відповідає інтеграційним 
прагненням України до ЄС, сприяє проникненню еко-
логічної політики у всі сфери економіки нашої держави, 
становить собою основу для втілення принципів зеленої 
економіки.

На нашу думку, для забезпечення ефективного пере-
ходу України до зеленої економіки необхідна активізація 
транскордонного співробітництва регіонів в екологічній 
сфері, що дасть можливість перейняти передовий досвід 
ЄС щодо реалізації засад економіки сталого розвитку, а 
також сприятиме своєчасному запобіганню та вирішенню 
екологічних проблем спільними зусиллями із західними 
сусідами. Мова йде про розробку дієвого механізму взає-
модії, що передбачав би моніторинг стану навколишнього 
середовища транскордонного регіону, розробку та реалі-
зацію спільної стратегії соціально-економічного розвитку 
транскордонного регіону з екологічним пріоритетом, за-
провадження методів ефективної оцінки впливу проведе-
них природоохоронних заходів на вирішення екологічних 
проблем тощо.

Транскордонне співробітництво регіонів є дієвим та 
перспективним напрямом  реалізації принципів зеленої 
економіки, яке завдяки міждержавній співпраці слугує 
апробаційним майданчиком інтеграції економік сусідніх 
держав, про що свідчить і європейський досвід.
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Анотація. Здійснено теоретичне і практичне обґрунту-
вання того, що «спільні програми» є особливою формою 
стратегічного партнерства між Радою Європи та Євро-
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пейським Союзом у процесі інтеграції України в європей-
ський правовий простір. Досліджено, що «спільні програ-
ми» Ради Європи та Європейського Союзу з Україною не 
відносяться до традиційних, а є «інноваційною» формою 
співробітництва, що характерна тільки для цих регіональ-
них організацій і держави проведення Європейського кон-
тиненту.

Ключові слова: Європейський Союз, Рада Європи, стра-
тегічне партнерство, «спільні програми», Україна.  

Annotation: The theoretical and practical justification of
the fact that “joint programmes” is a special form of strategic 
partnership between the Council of Europe and the European 
Union in the process of Ukraine’s integration into the European 
legal space was carried out. It was researсhed that the “joint 
programs” of the Council of Europe and the European Union 
with Ukraine are not traditional, but are an “innovative” form 
of cooperation that is typical only for these regional organizati-
ons and the state of the European continent. 

Key words: European Union, Council of Europe, strategic 
partnership, “joint programmes”, Ukraine.

З другої половини 50-х р. ХХ ст. активно почало розви-
ватись і набувати особливих рис співробітництво між двома 
європейськими регіональними організаціями ‒ Радою Євро-
пи (РЄ) та Європейським Союзом (ЄС). У сучасних умовах 
співпраця між РЄ та ЄС здійснюється у форматі стратегіч-
ного партнерства та реалізується за принципом взаємодо-
повнюваності і має свої характерні особливості. Продуктив-
ність співробітництва між ними значною мірою залежить 
від досконалості інституційного та договірного механізмів їх 
взаємин. Форми співробітництва між цими міжнародними 
організаціями (МО) залежать від правової природи кожної 
з них і принципів їх взаємодії, і визначаються призначенням 
та особливостями правозастосування.

У 1993 р. на Віденському саміті РЄ, для досягнення 
спільних цілей у справі захисту прав людини і основопо-
ложних свобод, верховенства права та демократії в Європі, 
РЄ та ЄС запровадили постійно діючий правовий механізм 
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співробітництва, відомий як «спільні програми» (СП) (анг. 
joint programmes) [17]. Це одна з динамічних складових 
дуже тісної взаємодії ‒ міжнародно-правова форма спів-
робітництва, що існує між двома стратегічними партнера-
ми. СП охоплюють діяльність у таких сферах як підтримка 
верховенства права, захисту прав людини, зміцнення де-
мократичних інститутів. 

Однією з основних юридичних підстав здійснення СП 
є Спільна декларація про співробітництво та партнер-
ство між Радою Європи та Європейським Союзом 2001 
р.(СДСП), в якій визначено, що спільні цінності РЄ та ЄС 
дали поштовх за останні роки розвинути СП для співро-
бітництва з державами, які приєдналися починаючи з 1989 
р. або звернулися за членством, з метою зміцнення демо-
кратії, верховенства права та поваги прав людини, включа-
ючи захист національних меншин. Обидві організації зо-
бов’язалися тісно співпрацювати для підтримання високих 
стандартів з метою членства в ЄС та висловили готовність 
допомагати тим державам, які подають заявки на членство 
в ЄС у виконанні таких стандартів. Ця співпраця буде по-
ширюватися на всі сфери, які будуть приносити додаткову 
цінність обом МО і посилить взаємодоповнюваність спіль-
них дій. СДСП окреслила базові засади, межі і принципи 
співпраці щодо проведення СП та передбачила такі заходи: 
підтримання регулярного діалогу, планування, управління, 
реалізація, оцінювання їх виконання [9, с. 13-15].

Перше офіційне засідання щодо СП відбулося в черв-
ні 2001 р. в Брюсселі, в ході якого було прийнято рішення 
про проведення особливих консультацій з нормативної ді-
яльності, про заснування Спільної консультативної групи, 
Технічної Групи з метою підтримки імплементації спіль-
них дій і Контрольного комітету для кожної СП. На друго-
му засіданні, яке відбулося 19 травня 2003 р., обговорено 
особливі інструменти для удосконалення співробітництва 
щодо СП та завдання на майбутнє [8].

Меморандум про взаєморозуміння та партнерство між 
Радою Європи та Європейським Союзом 2007 р. підтвер-
див наміри партнерів для зміцнення триваючого співро-
бітництва у рамках СП, які включатимуть також регулярні 
тематичні програми [13, с. 7]. 
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У 2015 р. було укладено Рамкову адміністративну угоду 
між Радою Європи та Європейським Союзом щодо дій, які 
здійснюються Радою Європи та фінансуються або співфі-
нансуються ЄС [7]. Дана угода має економічно-фінансовий 
та адміністративний характер і передбачає механізми вза-
ємодії двох організацій і держави проведення СП у різних 
варіантах співфінансування. 

На сьогодні, відповідальність за проведення СП по-
кладено на Генеральний Директорат з питань зовнішніх 
відносин Європейської Комісії та Управління стратегіч-
ного планування РЄ. У рамках ЄС функціонує «Євро-
допомога» ‒ структура, яка бере участь в остаточному 
відборі та подальшому управлінні програмами за допо-
могою фінансового інструменту Європейська ініціатива 
за демократію та права людини (ЄІДПЛ). Починаючи з 
2005 р., розробка пропозицій ЄС щодо програм для окре-
мих держав, які співфінансуються з Європейською Комі-
сією, побудована на відповідному документі про співро-
бітництво з державами та РЄ і рішенні МО щодо частки 
своєї фінансової участі в кожній СП відповідно до її прі-
оритетів [10]. 

Початково передбачалось, що СП співфінансувати-
муться з бюджетів обох організацій за принципом 50/50, 
однак внесок кожної з них міг суттєво варіюватися. Від-
повідальність за виконання СП і різних спільних заходів 
лежить на РЄ. Але, як свідчить практика і статистика, спів-
відношення внесків далеко не таке, як передбачено старто-
вими домовленостями між РЄ та ЄС. Частки співфінансу-
вання співвідносяться як 90/10 або 80/20, причому більшу 
частину вносить ЄС, а РЄ забезпечує реалізацію досвідом, 
моніторинговими механізмами, стандартами і правовими 
інструментами.

Необхідно констатувати, що СП є комбінованою між-
народно-правовою формою співробітництва РЄ та ЄС, але 
з певними політико-економічними складовими. Сьогодні 
СП узгоджуються з програмами співробітництва самої РЄ, 
а також з пріоритетами та програмами технічної допомоги 
ЄС. В контексті тісної взаємодії двох регіональних органі-
зацій на сьогодні діють три механізми надання допомоги, 
окремо в рамках РЄ, ЄС та в рамках СП.
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Водночас, можна дійти висновку про те, що з кожним 
роком РЄ та ЄС удосконалюють і розширюють правову 
базу щодо фінансування, механізмів підготовки, реаліза-
ції і моніторингу виконання СП, а усі конкретні фінансові 
і правові аспекти здійснення програм є внутрішньою ін-
формацією двох міжнародних установ. 

На даний час реалізовано чимало регіональних програм 
для держав - кандидатів на вступ до ЄС, зокрема для Есто-
нії, Латвії та Литви, що стали поштовхом до прискорення 
інтеграційних перетворень [14]. Більш детального розгля-
ду заслуговує участь України в механізмі співробітництва 
між РЄ та ЄС в рамках СП та значення з погляду процесу 
розширення об’єднання sui generis та перспектив членства 
нашої держави в ЄС. 

Ставши на шлях інтеграції в європейський правовий 
простір, Україна опинилася в центрі уваги як РЄ, так і 
ЄС, а СП стали одним з важливих засобів демократичних 
перетворень, інструментів становлення та пожвавлення 
співробітництва з МО. Так, 9 листопада 1995 р. у м. Страс-
бурзі під час урочистої цере¬монії вступу України до РЄ, 
колишній ГСРЄ Д. Таршис і член ЄК X. Ван Дер Брук під-
писали першу СП щодо реформування правової системи, 
місцевого самоврядування та удосконалення системи пра-
возастосування в Україні [1, с. 25]. 

Україна була долучена до низки регіональних і багато-
сторонніх тематичних СП, що стосуються, наприклад, на-
ціональних меншин, підвищення рівня інформованості з 
питання про скасування смертної кари, боротьби з орга-
нізованою злочинністю і корупцією, а також програм зі 
зміцнення демократії та конституційного розвитку в дер-
жавах ЦСЄ [11]. 

У квітні 2014 р. РЄ та ЄС узгодили в Заяві про наміри, 
що цілеспрямовані дії щодо співробітництва з Вірменією, 
Азербайджаном, Грузією, Республікою Молдова, Україною 
і Білоруссю – державами - учасниками ініціативи ЄС «Схід-
не партнерство» (СхП) – будуть реалізовуватися відповід-
но до «Рамкової програми співробітництва» (РПС). Про-
грама покликана сприяти зміцненню потенціалу держав 
СхП, що є державами-членами РЄ, за винятком Білорусії 
та реалізації внутрішніх реформ, щоб наблизити ці держа-
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ви до стандартів РЄ та ЄС в сфері захисту прав людини, 
демократії та верховенства права. РПС здійснюється в два 
етапи: в 2015-2017 р.р. і 2018-2020 р.р. Середньострокова 
оцінка була проведена в 2017 р., а остаточна планується у 
2020 р. РПС фінансується на 90 % з бюджету ЄС і на 10 % 
РЄ. Реалізується вона РЄ, а ЄС, відповідно, визначив п’ять 
пріоритетних областей (або «тем») співпраці і 15 підтем, 
які містять 50 дій для конкретних держав і регіонів [15]. 

РПС покликана забезпечити масштабний і суттєвий об-
сяг знань та інформації, необхідних для зміцнення потен-
ціалу установ держав СхП у справі проведення внутрішніх 
реформ і наблизити їх до стандартів РЄ в сфері прав лю-
дини, демократії та верховенства права. Це відбується за 
допомогою різних заходів: конференцій, семінарів, робо-
чих груп, мереж, аналітичних звітів і тренінгів під керівни-
цтвом співробітників РЄ та міжнародних експертів.

Суб’єктами, які беруть участь у цих заходах є націо-
нальні зацікавлені сторони, які відіграють вирішальну 
роль у здійсненні реформ: парламенти, органи державної 
влади на всіх рівнях (міністерства, відповідальні за юсти-
цію, фінанси, внутрішні справи, охорону здоров’я, та ін.), 
державні установи у відповідних областях, органи само-
врядування, фахівці у галузі права, ЗМІ, місцеві та регіо-
нальні органи влади, неурядові організації, наукові кола, а 
також широка громадськість. 

Органи з моніторингу РЄ складаються з незалежних 
експертів, які стежать за виконанням конвенцій РЄ дер-
жавами - членами. Ці органи включають: Групу держав 
по боротьбі з корупцією (ГРЕКО); Європейську комісію з 
ефективності правосуддя; Європейський комітет з попе-
редження тортур і нелюдського або принижують гідність 
поводження чи покарання; Групу експертів по боротьбі з 
торгівлею людьми (ГРЕТА); Комітет експертів РЄ з оцінки 
заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням 
тероризму (МАНІВЕЛ); Консультативний комітет Рам-
кової конвенції про захист національних меншин; ЄКРН; 
Конвенція про запобігання та боротьбу з насильством 
щодо жінок та насильством у сім’ї (GREVIO); ЄСПЛ. 

Створено постійний механізм координації між РЄ, ЄС, 
офісами РЄ, представництвами ЄС та національними ко-
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ординаторами РПС для забезпечення всеосяжної коорди-
нації між РЄ, ЄС, національними зацікавленими сторона-
ми і партнерами, а також іншими МО. РПС спрямована 
на розвиток і поліпшення національних правових систем, 
розширення національних інституційних можливостей, 
підвищення інституційного потенціалу та поліпшення 
підготовки національних кадрів [4].

Сьогодні в Україні реалізуються п’ять тематичних про-
ектів, спрямовані на зміцнення стандартів з прав людини, 
сприяння в реалізації пенітенціарної реформи, запобіган-
ня та боротьбу з корупцією і підтримку вільних та чесних 
виборів. Окрім тематичних проектів, Україна також бере 
участь у 14 регіональних ініціативах, що охоплюють усі 
держави СхП [2].

Плани виконання РПС, як у конкретних державах, так 
і на регіональному рівні, розроблені у тісній співпраці з 
національними зацікавленими сторонами з урахуванням 
планів дій для членів РЄ, підготовлених на основі висно-
вків і рекомендацій органів з моніторингу РЄ та у відпо-
відності з національними програмами реформ. Особливої 
уваги заслуговує той факт, що СП також включено до про-
ектної діяльності РЄ і в Україні, яка здійснювалася в рам-
ках передостаннього ухваленого Плану дій РЄ для України 
на 2015-2017 рр. 

Ключовим аспектом спільної програмної діяльності 
РЄ та ЄС в Україні є те, що проекти, здійснювані в рамках 
Плану дій РЄ для України на 2018-2021 рр. реалізуються за 
фінансової підтримки ЄС, на підставі погоджених з укра-
їнською стороною планів співробітництва і з урахуванням 
реальних потреб нашої держави [16]. З ініціативи України 
в цьому Плані дій вперше чітко зафіксовано, що він сприя-
тиме досягненню цілей та виконанню Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС [3].

Таким чином, ЄС фактично виступає спонсором у фі-
нансуванні проектів РЄ, передбачених Планами дій РЄ для 
України, і в той же час, ті ж самі проекти зараховуються як 
спільна програмна діяльність РЄ та ЄС. Попри значні фі-
нансові ресурси, які вкладають РЄ та ЄС в СП для України, 
наша держава також виконує свої фінансові зобов’язання, 
сплачуючи щорічні внески до бюджету РЄ. Загалом, РЄ 
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спільно з ЄС в Україні реалізовано майже понад дві тисячі 
заходів та з понад півсотні СП, і проектів [11]. 

Водночас, активна діяльність України в рамках реалізації 
СП сприяє досягненню двох важливих цілей. По - перше, 
завдяки фінансовій підтримці РЄ та ЄС набуло постійно-
го характеру проведення необхідних правових реформ; по 
- друге, українська держава доводить свою часткову спро-
можність виконувати свої зобов’язання як члена РЄ, так і 
партнера ЄС в рамках політики СхП з метою вступу до ЄС.

За оцінками експертів РЄ та ЄС, упродовж останніх ро-
ків співробітництво між двома інституціями значно по-
ліпшилося та інтенсифікувалося завдяки вдосконаленню 
методів добору СП та їх внеску у розвиток демократії, вер-
ховенства права і захисту прав людини. На підтвердження 
цього положення, можна навести позиції як вітчизняних, 
так і українських науковців. Так, на думку М. Бонда, СП 
слугують додатковим механізмом зміцнення демократич-
них процесів, що розвиваються у державах Центрально-
Східної Європи, оцінювання їх готовності до можливого 
вступу в ЄС, виконуючи політичні критерії Копенгаген-
ської Декларації [12, с. 9]. З цього ж приводу А. Є. Сан-
ченко вказує, що «органи і агенції РЄ надають комплексну 
підтримку державам-членам у процесі гармонізації зако-
нодавств та їх інтеграції у правове поле наступним чином: 
тематичних програм, наприклад, спільних програм РЄ та 
ЄС, направлених на допомогу окремим або одночасно де-
кільком державам - членам» [5, с. 12]. В свою чергу, К. О. 
Трихліб підкреслює, що і Україна, в рамках СП РЄ та ЄС 
безпосередньо бере участь у виробленні загальноєвропей-
ських стандартів, норм та принципів [6, с. 5-6]. 

Отже, можемо констатувати, що СП РЄ та ЄС є особли-
вою міжнародно-правовою формою співробітництва, яка з 
початку вступу України до РЄ проявила себе найефектив-
нішою у трьохсторонніх відносинах. Підтвердженням осо-
бливого характеру СП є те, що по-перше, вони виступають 
потужним інструментом впровадження демократичних 
перетворень на Європейському континенті; по-друге, є 
показовим і масштабним міжнародно-правовим і фінансо-
вим механізмом надання допомоги для держав, які розпо-
чали процес перетворень у правовій сфері, зокрема, щодо 
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гармонізації нашого законодавства з європейськими стан-
дартами; по-третє, СП є «інноваційною» міжнародно-пра-
вовою формою співробітництва, яка відсутня у взаєминах 
між іншими МО Європейського континенту; по-четверте, 
їх вплив на розвиток правового співробітництва РЄ та ЄС 
з Україною у процесі інтеграції в європейський правовий 
простір - беззаперечний. 
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до регіональної політики, яку вони провадять. Показані 
виклики для України, пов’язані з виконанням зобов’язань 
Угоди про Асоціацію з ЄС.

Ключові слова: екологічні проблеми, регіональна полі-
тика, екологічна ефективність, ЄС, захист.

Nature provides a free lunch, 
but only if we control our appetites.

William Ruckelshaus

Among main challenges at the beginning of the 21 centu-
ry one of the the first places is taken by global environmental
problems. 

In modern world human impact on the environment has 
reached global scopes and creates the conditions for the devel-
opment of the global environmental crisis. We can already feel 
it’s rapid approach: food and demographic problems, desertifi-
cation, deforestation, greenhouse effect, ozone screen destruc-
tion, natural resources and especially drinking water deficit, the
ocean and freshwater pollution, biodiversity reduction, acid 
rain, etc. Now one of the most important tasks is to optimize 
the relationship between man and nature.

European countries have one of the best experiences of solv-
ing environmental problems and providing of environmental 
safety. Nowadays in the EU we can distinguish four major re-
gions, different in environmental policy they pursue. 

The first region is the European South (Portugal, Spain,
Italy, Greece, Cyprus, Croatia, Malta, Bulgaria). Regional en-
vironmental problems are caused mainly by agricultural focus 
of the region and tourist infrastructure: soil erosion, exhaust 
air pollution, water pollution especially in coastal areas. Within 
the last decade these countries have been advanced in terms of 
turning manufacture into eco-friendly production. They imple-
ment not only local measures for environmental protection of 
the most polluted areas, but also to shape long-term national 
environmental policy. In general, one can point out that today 
the economy of countries of this region is experiencing signifi-
cant shifts, focused on qualitative growth and efficient use of 
natural resources.
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The second region is the eastern part of the EU (Poland,
Hungary, Romania, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia). 
This region is characterized by the increased levels of industrial
pollution. Heavy industry - coal mining, steel and chemical in-
dustry – has made a devastating effect on the state of water, air
and soil in these countries.

In terms of reducing the negative consequences of inappropri-
ate attitude to the environment, the process of Eastern European 
countries integration to the European Union has become a driv-
ing force on the way to solving the most serious environmental 
problems inherited from the past. During the last 10-15 years the 
situation has greatly improved due to the coordinated efforts of
the states and the significant financial support of the European
Union. Today an effective way to finance environmentalism in
the eastern EU countries is to implement “green debt exchange”. 
It means that a part of the external debt of the State is cancelled 
due to environmental policy costs in national currency.

The third region is the Northern part of the EU (Finland,
Denmark, Estonia, Latvia, Lithuania, Sweden) which differs by
the most harmonious development and rational use of natural 
resources. In general, Northern Europe does not feel so great an-
thropogenic pressure, as other European countries. In address-
ing environmental problems these countries rely on tradition-
ally eco-friendly worldview of their population. Forexample, 
sociological studies show that about 90% of Swedes consider 
the question of environment protection one of the most urgent 
and important socio-political issue of the State, which must be 
addressed jointly by the society. These countries most actively
use alternative sources of energy, strictly guard the biodiversity 
of nature and introduce new technologies of waste recycling. 

The fourth region is the Central and North-Western part of
the EU (Austria, Belgium, Germany, Luxembourg, the Nether-
lands, France, United Kingdom, Ireland). This part is charac-
terized by high industrial potential, which is responsible for a 
number of environmental problems.

But gradually, the countries of Western and Central Europe 
occupy leading positions on the world market of “green” tech-
nologies. The principle of “pipe end technology”, i.e. compen-
sation caused during the manufacturing process post facto is 
changing to the principle of preventive care. 
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Generally, numerous measures for the protection of the en-
vironment that the States of the EU are implementing, coupled 
with the growing level of ecological consciousness of the popu-
lation resulted in the fact that over the past decade, the environ-
mental condition in these regions was greatly improved [1].

According to the data of Environmental policy and Law cent-
er at Yale University, which calculates the Index of Environmen-
tal Efficiency, EU countries are included to the list of countries
with a high status on ecology and natural resources manage-
ment. The index measures 19 indicators in 9 categories [2].

Among 180 countries who participated in 2018 ecological 
evaluation Index of Environmental Efficiency, 28 EU countries
ranked among the first 50, Ukraine takes 109 place. The first
place last year was taken by Swetherland [2].

Tabl.1. The Index of Environmental Efficiency
of the EU countries, 2018 [2]

5

Tabl.1. The Index of Environmental Efficiency of the EU countries, 2018 [2] 

�ountry Epi ranking 

Environmental 
Performance 
Index 

Environmental 
health 

Ecosystem 
vitality 

Austria 8 78.97 86.38 74.03
Belgium 15 77.38 89.37 69.39
Bulgaria 30 67.85 69.60 66.68
Croatia 41 65.45 67.04 64.39
Cyprus 24 72.60 87.96 62.37
Czech Republic 33 67.68 68.69 67.01
Denmark 3 81.60 98.20 70.53
Finland 10 78.64 99.35 64.83
Estonia 48 64.31 73.24 58.35
France 2 83.95 95.71 76.11
Germany 13 78.37 88.68 71.50
Greece 22 73.60 91.03 61.98
Hungary 43 65.01 57.67 69.90
Ireland 9 78.77 95.92 67.34
Italy 16 76.96 85.88 71.02
Latvia 37 66.12 72.80 61.66
Lithuania 29 69.33 72.57 67.18
Luxembourg 7 79.12 95.07 68.48
Malta 4 80.90 93.80 72.30
Netherlands 18 75.46 92.26 64.25
Poland 50 64.11 58.71 67.72
Portugal 26 71.91 90.47 59.53
Romania 45 64.78 58.67 68.85
Slovakia 28 70.60 63.87 75.08
Slovenia 34 67.57 72.34 64.40
Spain 12 78.39 94.21 67.85
Sweden 5 80.51 94.41 71.24
United Kingdom 6 79.89 96.03 69.13

Today, a significant role in environmental policy of EU plays European 

Economic Commission (EEC) Ecological Policy Committee of the United Nations, 

which has broad range of tasks for today: 

- Developing and implementing European programs on environmental protection 

and environmental safety; 

- Developing laws; 

- Regular monitoring of the environment; 
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Today, a significant role in environmental policy of EU plays
European Economic Commission (EEC) Ecological Policy 
Committee of the United Nations, which has broad range of 
tasks for today:

- Developing and implementing European programs on en-
vironmental protection and environmental safety;

- Developing laws;
- Regular monitoring of the environment;
- A strategic environmental assessment.
UNECE is the author of numerous pan-European charters and 

environmental programs. For example, “Environment for Europe” 
Program is based on the idea of European continent international 
cooperation at the level of environmental protection [3]. 

In the frames of this initiative since 1991 8 Conferences of 
Ministres of Environment have been conducted.

The European community understands that common efforts
of all the world are required to reduce techno impacts. Only 
coordinated environmental policy is a powerful way to protect 
the environment and the safety of people.

Countries of eastern partnership should also to realize their 
significant role in this process. A landmark event took place on
9th November 2018 in Luxembourg [4].

The second Eastern Partnership (EaP) ministerial meeting
on Environment and Climate Change took place, co-organised 
by the European Commission and Austrian Presidency.

Ministers and senior officials from the 28 EU Member States
and 6 Eastern Partner Countries met to acknowledged progress 
made since 2016 in particular in relation to the ratification of the
Paris Agreement and policy and legislative changes on water, green 
economy, sustainable forest management, and on environmental 
assessments. They welcomed the support from the EU under ex-
isting regional programmes on environment and climate change 
as well as from Member States through twinning programmes to 
implement the objectives set out in the 2016 Declaration.

The Ministers reiterated their willingness to continue this
cooperation, underlining the need to strengthen environmen-
tal governance and further support mainstreaming of environ-
ment and climate goals into all policy areas.

Ukraine as a country of European Easter Partnership and 
a country which signed Association agreement with EU took 
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responsibility to implement more rigorously the international 
commitments in the spheres of protection of the environment 
to achieve good ecological status [5].

The main areas that need to be implemented in environmen-
tal legislation of Ukraine, which is established in environmental 
directives and legal acts of the EU are:

1. Horizontal (branch) legislation (assessment of effects on
the environment, environmental information).

2. Air quality (emissions of stationary and mobile sources, 
air quality standards, production control, ozone, sale and haz-
ardous chemicals usage). 

3. Waste (waste recycling and disposal, special waste (oil waste, 
packing materials, batteries, activated sludge, used lubricating oils, 
batteries), hazardous waste (transportation, export, import)). 

4. Water quality (urban wastewater (domestic and industri-
al), water policy, water surface (water for swimming and fish-
ing), ground water, drinking water. 

5. Wildlife (natural habitats of wild flora and fauna (birds,
protecting forests from atmospheric pollution and fires), spe-
cies trade of wild plants and animals. 

6. Control of industrial pollution, control the risk of accidents 
(integrated prevention emissions, discharges and waste, indus-
trial risks control, environmental safety, environmental manage-
ment and the system of management and audit (eco-label). 

7. Chemicals and genetically modified organisms (testing
chemicals and the notification of chemical substances (classi-
fication, packaging, labeling), the use of genetically modified
organisms, products control (asbestos, detergents), transport, 
hazardous substances export or import. 

8. Noise level (vehicles, machinery, tools, equipment and 
construction machinery). 

9. Nuclear safety and radiation protection (safety standards 
(personnel and public health) transportation of radioactive 
materials and waste, food control.

Thus, the priorities of Ukraine’s participation in the EU co-
operation on environmental protection are:

- Ukraine’s entry into the global environmental legal space;
- implementing modern, harmonized with an international, 

environmental policy and system of standards and regulations;
- technical assistance in the environmental protection field,
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nuclear safety and natural resources;
- solving the problems associated with the Chernobyl acci-

dent consequence;
- introducing economic instruments for environmental 

management;
- personnel training, information in the environmental pro-

tection field.
It is clear that the approximation process of Ukraine to the 

EU requirements is not an easy task. Despite the development 
of an adaptation mechanism, defining its main stages and meth-
ods, there exist a number of problems which are clearly defined
in the using terms, their correct translation and the lack of a 
sufficient number of specialists in European law etc.

Thus, the goal of the environmental policy in Ukraine at the
present stage should make a balance between human requests, 
nature possibilities and production technologies based on the 
European experience, through the planned forming of environ-
mental quality, which would ensure the possibility of society 
stable development.

In spite of the common effort of our governments we should
clearly realize that we together are responsible for saving our 
Earth.

Literature sources:
1. Мельник О.С. Досвід європейських країн у вирішенні 

питань екологічної безпеки: навчальний посібник. 
Навчальний посібник / О.С. Мельник, І. М. Коренева, Л. П. 
Загородня, та ін. – Суми: Мрія, 2017. – 400.

2. Index of Environmental Efficiency, режим доступу: ht-
tps://epi.envirocenter.yale.edu/epi-topline?country

3. Environment for Europe, режим доступу: https://www.
unece.org/env/efe/welcome.html

4. Eastern Partnership Ministerial Meeting on Environment 
and Climate change, режим доступу: https://eeas.europa.eu/dip-
lomatic-network/eastern-partnership/52887/eastern-partner-
ship-ministerial-meeting-environment-and-climate-change_en

5. Association Agreement between the European Union and 
its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other 
part, режим доступу: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/
2016/november/tradoc_155103.pdf



177

Мітрофанова О.,
к.політ. н., страший 
науковий співробітник 
відділу трансатлантичних 
досліджень, Державна установа 
«Інститут всесвітньої 
історії» НАНУ

УКРАЇНА-ЄС: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

UKRAINE-EU: CHALLENGIES OF MODERN TIMES

Анотація. Стаття присвячена дослідженню сучасних 
викликів європейській інтеграції та їхньому впливу на від-
носини ЄС з Україною. Автор аналізує позицію Польщі 
щодо євроінтеграції України та врегулювання ситуації на 
Донбасі; гіпотетичні наслідки Брексіту для України. Ана-
лізуються підходи до ролі французького президента Е. 
Макрона у вирішенні проблем на Донбасі. Підкреслюється 
відсутність довготермінової стратегії ЄС щодо України.
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Annotation. The article is devoted to the research of conte-
mporary European integration challenges and their impact on 
EU-Ukraine relations. The author analyzes Poland’s position
towards  the  European integration of Ukraine and the regulati-
on  of the situation on the Donbass; hypothetical consequences 
of Brexit for Ukraine. The approaches to the role of the French
President E. Macron in solving problems in the Donbass are 
analyzed. The lack of a long-term EU strategy for Ukraine is
underlined.
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Співробітництво України з ЄС вже має певну історію та  
пройшло через різноманітні проблемні періоди. Показово, 
що на відміну від інших країн, в Україні підписання Угоди 
про Асоціацію не було лише певним політичним етапом, а 
спричинило Революцію гідності через відмову президента 
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В. Януковича підписати заплановану Угоду. Втім, внутріш-
ні негаразди ЄС спроможні знизити активність співпраці 
ЄС з Україною через те, що країни-члени ЄС змушені ске-
ровувати значні зусилля на вирішення поточних проблем. 

Юридичне оформлення асоційованого партнерства 
України з ЄС пройшло тривалий шлях.  Після численних 
перемовин врешті було досягнуто домовленості у вересні 
2008 року у Парижі на Саміті Україна – ЄС, що нова поси-
лена угода буде називатися Угодою про асоціацію.

21 березня 2014 р. було підписано на Позачерговому  
Саміті Україна – ЄС політичну частину Угоди та Заключ-
ний акт Саміту.

1 вересня 2017 року Угода про асоціацію між Україною 
та ЄС набула чинності у повному обсязі. Даній події пере-
дувала тривала ратифікація. 

Певним досягненням співпраці ЄС – Україна стало за-
провадження з 11 червня 2017 р. режиму подорожей  укра-
їнців в ЄС без віз за біометричними паспортами, що спри-
чинило певний ажіотаж у замовленні цього типу паспортів 
та пожвавлення подорожей українців в ЄС. Безумовно, 
ЄС може використовувати політику «батога та пряника». 
Якщо відміна віз стала «пряником», то погроза відмінити 
безвізовий режим у випадку неуспіху реформ або зловжи-
вання українцями безвізовим режимом чи недотримання 
його умов може  стати батогом. 

Для ЄС стратегічно важливим є подолання корупції в 
Україні, тому європейські чиновники уважно стежать за 
створенням та функціонуванням НАБУ, САП та Антико-
рупційного суду. 

Напади на волонтерів непокоять представників ЄС. Зо-
крема, посол Франції в Україні І. Дюмон зазначила,  що її  
головним  розчаруванням за минулий рік стало  розсліду-
вання у справі херсонської активістки Катерини Гандзюк, 
яка померла після скоєного на неї замаху. Отже, згідно по-
сла “Для французького суспільства загибель сміливої мо-
лодої дівчини, яка боролася за свою країну, стала справ-
жнім шоком. Постраждав й імідж держави. Досі Україна 
сприймалася як країна, яка хоче змінюватися, зокрема за-
вдяки своєму громадянському суспільству. Але цей трагіч-
ний інцидент змусив у цьому засумніватися” [3]. 
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Вдала політика ЄС залежить від координації політики 
окремих держав ЄС. Втім, серед членів ЄС немає одностай-
ності стосовно окремих підходів до України. Німеччина та 
Франція у рамках «нормандського формату» беруть участь 
у перемовинах з врегулювання ситуації на Донбасі. Тоді 
як Польща всіляко підкреслює доцільність своєї участі та 
залучення інших країн до припинення російської агресії. 
Хоча президент Польщі Анджей Дуда висловлювався за 
новий формат за участю країн-сусідів, зокрема Польщі, 
його пропозиції залишилися без відповіді, а Польща не є 
залученою до перемовин стосовно Донбасу на такому рівні 
як Франція та Німеччина у нормандському форматі. Вод-
ночас саме Польща, маючи кордон з Україною є дуже стур-
бованою конфліктом на Донбасі, а статус стратегічного 
партнера України мав би спонукати до певної легітимації 
участі Польщі у врегулюванні цієї проблеми. 

Варто підкреслити, що «Стратегія безпеки Республі-
ки Польща» від 2000 року визначає відносини з Україною 
як відносини зі стратегічним партнером. Тобто не тільки 
Україна декларує, але й Польща наголошує на стратегіч-
ності відносин. 

Важливою є роль ФРН у врегулюванні ситуації на Дон-
басі. Втім, окремі висловлювання німецьких високопоса-
довців непокоять політиків та експертів.  Зокрема, міністр 
закордонних справ Німеччини Хейко Маас 18 січня 2019 
року закликав Росію та Україну до «деескалації конфлік-
ту». Втім міжнародні оглядачі зауважили, що це нівелює 
агресію Росії на Донбасі, яку потрібну брати до уваги, не 
забуваючи джерело конфлікту [6].

Проблема Брексіту та Україна
Політичний вплив Брексіту на розстановку сил у ЄС 

допоки виявився меншим, аніж це очікувалося, зокре-
ма через послаблення позицій політичних лідерів ФРН і 
Франції, а також зміну уряду в Італії. Оцінка ролі Великої 
Британії як члена ЄС іноді була доволі специфічною, зо-
крема у деяких французьких аналітичних колах її опису-
вали як «троянського коня США в ЄС». Втім, Британія на-
полегливо підтримувала Україну на шляху євроінтеграції. 
Отже, для України вихід Британії з ЄС є невигідним через 
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втрату в європейських  органах голосу, який  прихильно 
ставився до України. Зокрема, Кемерон  Гібсон з Універси-
тету Вест у Шотландії таким чином характеризує позицію 
Сполученого Королівства щодо України: 

«В усіх органах ЄС Британія була гучним проукраїн-
ським членом, тому Україні доведеться шукати нових со-
юзників в ЄС для досягнення своєї зовнішньополітичної 
мети – приєднання до Європейського Союзу після виходу 
Британії. У будь-якому разі Україна залишатиметься серед 
ключових політичних інтересів як для Міністерства закор-
донних справ Великої Британії у справах Співдружності 
націй, так і для Відділу міжнародної торгівлі, а також краї-
ною, що набуває все більшого значення» [5].

Зовнішня політика країни значним чином залежить від 
поглядів основних керманичів. У Великій Британії суттє-
вий вплив має прем’єр-міністр. Голосування проти угоди 
з ЄС у британському парламенті загострює питання від-
ставки уряду Терези Мей, дострокових парламентських 
виборів і виходу Британії з ЄС без дотримання  узгодже-
них правил і процедур. За даних умов Т. Мей була зацікав-
леною у заохоченні окремих груп депутатів британського 
парламенту на підтримку «м’якої» угоди з ЄС, а також до-
мовленості  з провідними країнами ЄС про деякі додаткові 
поступки. Т. Мей не є прихильницею ані проведення у Ве-
ликій Британії повторного референдуму, ані  скасування 
Брексіту в односторонньому порядку.

Втім, 16 січня 2019 року ледве не відбулася її відстав-
ка через те, що напередодні парламент відхилив угоду 
про умови виходу з ЄС. Гіпотетичне призначення нового 
прем’єр-міністра у Великій Британії може бути для Укра-
їни певною мірою негативним через те, що уряд Т. Мей є 
прихильником санкцій проти Росії, що має певну значу-
щість для України у світлі політики Росії на Донбасі. Хоча 
політичний експерт, профессор Лондонського універси-
тету Нейл Лонгман, пояснює категорічність ставлення  
уряду Мей до Росії тим чинником, що справа з отруєнням 
Скрипалів у Солсбері допомагає владі відволікати увагу 
від «Брексіту» та економічних негараздів [9]. 

Брексіт спричиняє занепокоєння українців, які живуть 
та працюють у Великій Британії, зокрема, тих, хто має пас-
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порти Угорщини. Наразі є невідомою засади їхнього по-
дальшого легального працевлаштування за умов виходу 
Британії з ЄС. 

Польща та євроінтеграція України
Президент Польщі А. Дуда вважає, що Україна та Грузія 

повинні мати можливість вступу в ЄС, виконавши умови 
угод ЄС. Він зазначив, що “ми зобов’язані надати їм під-
тримку, їх не можна залишити за межами європейського 
співтовариства тільки тому, що їхній “сильний” сусід хоче 
вершити їхню долю. Запобігання їхньому вибору супер-
ечить принципу, згідно з яким кожна держава має рівне 
право на самовизначення” [4]. 

Міністр закордонних справ Республіки Польща Яцек 
Чапутович, підкреслював, що Польща обстоювала по-
зицію необхідності санкцій щодо Росії через її агресію на 
Азовському морі, але деякі країни не були до цього готові. 
Він наголосив, що в рамках ЄС окрема держава не може за-
провадити санкції, це має бути колективна позиція, тому 
що торговельна і візова політика Євросоюзу є рішенням 
усієї спільноти. Втім,  відповідаючи на запитання,  він за-
значив, що Польща готова бути “промоутером” розширен-
ня санкцій ЄС проти Росії [7].

Польські керманичі наголошують, що проблеми у дво-
сторонніх стосунках України з Угорщиною не мають галь-
мувати співпрацю України з  ЄС. Зокрема, керівник Бюро 
національної безпеки Республіки Польща Павел Солох 
заявив, що напруга у відносинах між Україною і Угорщи-
ною не повинна впливати на розвиток співпраці України з 
НАТО і Європейським Союзом.

Втім Угоршина вже вплинула на співробітництво Укра-
їни з НАТО, заблокувавши проведення засідань Комісії 
Україна-НАТО, оголосивши про порушення прав угорців, 
шо мешкають в Україні. Приводом став закон про освіту 
на державній мові [8]. 

Роль французького президента Е. Макрона
Консалтингова фірма «Rasmussen Global», заснована 

колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог 
Расмуссеном, серед європейських лідерів виокремлює саме 
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президента Франції Е. Макрона, який має сприяти врегу-
люванню ситуації в Україні для відродження європейсько-
го   проекту. Керівник дослідження України в цій компанії 
Фабріс Потьєр вважає, що Е. Макрон має необхідний по-
літичний капітал, щоб допомогти вирішити цей конфлікт 
в Україні, що становить загрозу стабільності на континенті 
та є найважчим в Європі. Заради цього він повинен мати 
засоби для того, щоб тиснути на всі сторони, особливо на 
Росію, за допомогою сильних заходів.

Президент Франції може показати трансформаційну 
силу Європи своїм сусідам, припинити конфлікт, який вже 
забрав понад 10 000 життів, і дати Заходу можливість на-
решті відкрити нову сторінку у відносинах з Росією. Тоді 
як залишення статус-кво замороженого конфлікту є неба-
жаним. 

Зокрема, аналітики консалтингової фірми «Rasmussen 
Global» пропонували президенту Макрону низку заходів, 
серед яких:

• розгортання спостережних та миротворчих сил на 
сході України та включення Сполучених Штатів до Мін-
ського процесу, з метою збільшення їхньої дипломатичної 
ваги;

• посилення санкцій проти Росії;
• розпочати перемовини щодо створення митного сою-

зу між Україною та ЄС та збільшення фінансової підтрим-
ки Києву [2].

Водночас для багатьох фахівців характеризувати те, що 
відбувається в Україні, становить певні труднощі. Зокре-
ма, французький дипломат, професор Максім Лефебвр у 
статті з красномовною назвою «Роз’єднаний Союз: розла-
ми Північ-Південь та Схід-Захід» пише про нормандський 
формат, утворений під час «Донбаської війни на сході Укра-
їни» та про необхідність діалогу та стійкості в курсі Євро-
пи щодо Росії в «українській кризі». 

Фахівець також вважає, що країни Центральної та 
Східної Європи, віддані союзу зі США, які заохочували їх 
вступити в євроатлантичні структури: ЄС та НАТО зара-
ди консолідації демократичного західного світу, особливо 
проти Росії. Але, на його думку, ці країни мають різні по-
зиції щодо Росії: ідея-фікс балтійських країн, Польщі та 
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Чехії – відчуття жаху щодо Росії, не поділяється іншими 
країнами, такими як Болгарія, Угорщина, Словенія та Сло-
ваччина, що, в свою чергу, є певним викликом для Західної 
Європи [1]. 

Таким чином, відносини України з ЄС залежать від пе-
ребігу подій на європейському стратегічному просторі, 
вдалої координації зовнішньої політики  провідних потуг 
ЄС, особистих політичних поглядів керманичів європей-
ських держав. На сучасному етапі ЄС має складнощі  у ви-
робленні єдиної зовнішньої та безпекової політики. Е. Ма-
крон, який висунув 26 вересня 2017 року у Сорбонні  низку 
ініціатив, спрямованих на зміцнення ЄС,  знаходиться під 
тиском руху «жовтих жилетів» у Франції та змушений шу-
кати шляхи  врегулювання внутрішньополітичної ситуа-
ції. Політика санкцій ЄС проти Росії регулярно піддається 
критиці на внутрішньополітичному рівні бізнесовими ко-
лами, як втрачають прибутки через санкції. 

Для ЄС є неприйнятним порушення міжнародного 
права Росією в Криму та її діяльність на Донбасі, втім ЄС 
не готовий до військового вирішення проблеми та шукає 
політико-дипломатичні шляхи, переважно у рамках «нор-
мандського формату». Ситуація на Донбасі, ймовірно, 
може розвиватися за « кіпрським сценарієм». 

ЄС певною мірою потерпає від розбіжностей зі США. 
Франція, традиційний прихильник європейської страте-
гічної автономії, висуває ініціативи з активізації розбудо-
ви європейської військової складової, втім, значною є на-
явність підтримки ФРН та Італії даних проектів. До того 
ж, скоординована зі США політика ЄС щодо України була 
б більш дієвою. ЄС не має довготермінової стратегії щодо 
України. Хоча, невідомо якою буде сама Україна за певний 
проміжок часу. Наразі залишається констатувати, що Укра-
їна перетворилася з держави  з 52 млн. населення на країну 
з 42 млн. зі значною демографічною кризою та відтоком 
робочої сили та «мізків» закордон, в державу з анексова-
ною територією, яка спрямовує значні зусилля на захист 
кордонів на Сході, водночас потерпаючи від олігархії та 
зубожіння населення, що в свою чергу поглиблює демогра-
фічну кризу та збільшує еміграцію. Прогнози вітчизняних 
демографів є невтішними. Безумовно, подальша співпраця 
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України з ЄС є важливою та нагальною, втім статус самих  
акторів відносин змінюється, як і сама Україна, так і ЄС, 
який пройшов через етап значного розширення, а зараз 
вирішує виклики Брексіту, трансформуються.
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ЛЕГІТИМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ЯК ПЕРЕДУМОВА 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

LEGITIMATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY 
OF BUSINESS IN UKRAINE AS A PRECONDITION 

OF EUROPEAN INTEGRATION

Анотація. Стаття присвячена дослідженню умов легі-
тимації соціальної відповідальності бізнесу в Україні як 
передумов європейської інтеграції. Інститут підприємни-
цтва є в достатній мірі легітимізованим в українському 
суспільстві, проте різноманітні процеси, пов’язані з під-
приємницькою діяльністю викликають значну недовіру в 
громадян. Водночас, самі українці демонструють високий 
рівень соціальної інфантильності та абсентеїзму, очікую-
чи при цьому соціальної відповідальності від бізнесу. Ав-
тор спирається на теорію «подвійної інституціоналізації», 
яка пояснює причинно-наслідкові зв’язки амбівалентних 
оцінок громадян. Джерело сучасного демократичного роз-
витку суспільства й інституційних інновацій вбачається 
в «неінституціоналізованому соціальному просторі» (до 
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якого належить інститут соціальної відповідальності), що 
забезпечить розвиток гармонійних суспільних відносин. 
Тож, передумовами легітимації соціальної відповідаль-
ності бізнесу в Україні є моральна реабілітація бізнес-ді-
яльності в очах громадськості, взаємодія з державними 
та громадськими інститутами, яка гармонізує приватний 
і загальний інтереси, в результаті чого відбувається фор-
мування позитивної думки про бізнесменів та бізнес-ор-
ганізації.

Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, легі-
тимація, «неінституціоналізований соціальний простір», 
баланс соціальних інтересів.

Annotation: The article is devoted to investigation of the co-
nditions of legitimation of social responsibility of business in 
Ukraine as a precondition of its European integration. Instit-
ute of Business is sufficiently legitimized in Ukrainian society,
but various processes associated with business activities cause 
significant distrust in citizens. However, most Ukrainians de-
monstrate a high level of social infantilism and absenteeism, 
while waiting for the social responsibility from business. The
author applies a “double institutionalization” theory to explain 
the causation of ambivalent assessments of citizens. The source
of modern democratic society development and institution-
al innovations are seen in «noninstitutionalized social space» 
(to which the institution CSR belongs), which will ensure the 
development of harmonious social relations. So, prerequisites 
legitimation of social responsibility of business in Ukraine are 
the moral rehabilitation of business activity in the public eye, 
interaction with government and public institutions, that har-
monizes the private and common interests, resulting in the fo-
rmation of positive thoughts about businessmen and business 
organizations.

Key words: social responsibility of business, legitimation, 
«noninstitutionalized social space», the balance of social inte-
rests.

Соціальна відповідальність бізнесу (СВБ), з точки зору 
досвіду розвинутих країн, передбачає добровільну реак-
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цію бізнесу на потреби суспільства. Дещо інша ситуація на 
українських підприємствах, адже не секрет, що практика 
господарської діяльності свідчить про поширеність серед 
вітчизняних підприємців спроб невиконання законодавчо 
закріплених зобов’язань (мінімізація податкових платежів, 
виплата зарплати «в конвертах» тощо). Часто такі дії мо-
жуть поєднуватися з реалізацією добровільних соціальних 
заходів і програм (благодійна діяльність, соціальні паке-
ти для співробітників, допомога громаді). Неможливість 
віднести подібне підприємство до групи соціально відпо-
відальних зумовлює необхідність розгляду в українських 
умовах в якості критеріїв соціальної відповідальності як 
добровільну реакцію бізнесу на потреби суспільства, так 
і повне та неухильне виконання вимог, встановлених дер-
жавою. Одну з причин цього можна шукати, за словами 
українського соціолога В. Степаненка, у тому, що в Україні 
«вираз «верховенство права», до цих пір грає роль ідеаліс-
тичного штампа в посткомуністичному контексті, отримує 
статус повсякденної тривіальної реальності в актуальному 
громадянському суспільстві» [10, с. 13–14]. Безперечно, в 
даний час український СВБ реалізовує багато добровіль-
них практик, корисних для суспільства. На думку авторів 
видання National Business (Казахстан): «Модель соціальної 
відповідальності бізнесу, як правило, відповідає моделі роз-
витку самого бізнесу» [7]. Тому, на наш погляд, українські 
соціально відповідальні практики характеризуються пере-
важно олігархічним типом, відповідно до якого бізнес са-
мостійно визначає міру своєї соціальної відповідальності. 

Проблемою, на якій фокусується дана стаття, є тракту-
вання суспільством соціальної відповідальності бізнесу як 
технології, за допомогою якої непорядні підприємці при-
кривають або компенсують нечесне ведення своєї бізнес 
діяльності. Тож, метою є дослідження умов легітимації со-
ціальної відповідальності бізнесу в Україні як передумови 
європейської інтеграції. 

Формування української бізнес-спільноти здійснюєть-
ся як динамічний процес, розвиток якого ще не перейшов 
у фазу стабілізації й ускладняється труднощами, пов’яза-
ними з легітимацією бізнесу в очах громадськості. На по-
страдянському просторі (це стосується не лише країн ко-
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лишнього СРСР, але й – колишнього соцтабору) значний 
відсоток населення переконаний, що причина їх власних 
злиднів у тому, що підприємці, грабуючи, живуть за раху-
нок інших. У той же час багато підприємців працюють за 
принципом «не спійманий – не злодій». Абсолютна біль-
шість українців – 87% – вважає нечесним походження пер-
шого капіталу більшості нинішніх багатих людей в Україні 
і лише 3% певні, що ці капітали зароблені чесним шляхом, 
завдяки таланту та новаторському мисленню. У той самий 
час, тільки 14% населення висловили згоду з судженням, 
що багаті люди в Україні «повинні сидіти у в’язниці». 70% 
вважає, що вони повинні сплачувати податки, інвестувати 
в економіку та створювати нові робочі місця. Ще 10% опи-
таних очікує від багатих людей доброчинності та спонсор-
ської діяльності. А згодних із тим, щоб багаті люди йшли 
у політику й управляли країною, виявилося лише 2%. [6]. 
Тому в умовах низької довіри до підприємництва з боку 
населення великий український бізнес часто називають 
«вихідцями з 90-х», піддають сумніву легітимність первіс-
ного накопичення капіталу і здатність конкурувати без до-
ступу до державних ресурсів і штучних монополій [4]. 

На думку українського соціолога Є. Сірого, «справ-
жня соціальна відповідальність підприємництва полягає 
в знятті соціальних суперечностей, які наростають під 
час перехідного періоду до ринкової економіки, не підси-
люючи неминучість її негативних наслідків, до яких слід 
віднести зростання безробіття, бідності, забруднення на-
вколишнього середовища тощо» [9, с. 244]. Проте наразі 
бізнес-організації не в змозі цього зробити, адже «осо-
бливостями втілення соціальної відповідальності бізнесу 
в Україні є несумісність спадкової системи державного 
патерналізму з новими соціально-економічними умовами, 
незрілість корпоративного сектору, низька легітимність 
власності, незначна інформаційна прозорість, відсутність 
чітких критеріїв відбору та подальшої оцінки ефективнос-
ті реалізованих соціальних проектів у багатьох великих 
компаніях, соціальна інерція, стихійність процесу інститу-
ціоналізації соціальних інвестицій, низький рівень довіри 
між суспільством і бізнесом, що є важливою умовою для 
конструктивної взаємодії між ними» [8]. Це сприяє тому, 
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що більшість українських компаній, а точніше їх керівни-
ки, дотримуються класичного визначення соціальної від-
повідальності бізнесу, тобто, дотримуються «економічної 
відповідальності перед суспільством в цілому, та перед 
місцевою громадою, зокрема» [2, с. 74].

Як свідчать результати моніторингу в межах проекту 
«Українське суспільство: моніторинг соціальних змін», що 
виконується в Інституті соціології НАН України з 1992 
р., на особистісному рівні майже половина (48%) україн-
ських громадян не сприймає, як свою, систему цінностей 
ринкового суспільства – приватна власність, збагачення, 
індивідуалізм, прагнення до особистого успіху тощо, в 
той же час, як 26% населення сприймає її. (Найбільше тих, 
хто її сприймає, серед молоді – 37%, тоді як серед людей 
старшого віку вдвічі менше – 19%) [11, с. 426–427]. У 1992 
р. цілком згодних працювати на приватного підприємця, 
було 26,7%, у 2014 р. – незначне збільшення, 31,2%. Відпо-
відно до даних 2014 р., населення України у переважній 
більшості негативно ставиться до приватизації великих 
підприємств (скоріше негативно цей процес оцінюють 
55,5% респондентів). Радикально інша «картина» вима-
льовується у сенсі сприйняття приватизації малих підпри-
ємств. Тут чисельність прихильників останньої явно пере-
важає чисельність противників. Так, скоріше позитивно 
налаштовані стосовно приватизації малих підприємств 
43,9% опитаних, а негативно – 26,7% [12, с. 295–297]. Про-
те, у 1992 р схвально ставилося до розвитку приватного 
підприємництва 53% населення, а у 2014 р. – вже  61,6%. 
Якщо прослідкувати позиції населення щодо інституту 
підприємництва, то він є в достатній мірі легітимізованим. 
Проте різноманітні процеси, пов’язані з підприємницькою 
діяльністю (процес приватизації, чесність сплати податків 
та походження первинного капіталу, дотримання вироб-
ничих норм і екологічних стандартів) викликають значну 
недовіру в громадян, що відображається, наприклад, у не-
бажанні працювати у приватних підприємців.

Як бачимо, цінності бізнес-діяльності не є безумов-
но прийнятими і позитивно оціненими суспільством, що 
ускладнює процес повноцінної інтеграції соціальної групи 
бізнесменів в умовах соціуму, який реформується. Шукати 
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причину недовіри суспільства до бізнесу, на нашу думку, 
необхідно, перш за все, у способі функціонування самих 
підприємств. Такі негативні явища, як зрощування інтере-
сів влади і бізнесу (64,6%), домінування у підприємництва 
цілей економічної вигоди (63,3%), висока частка тіньового 
сектору в економіці України (38,6%), відстороненість біз-
нес-структур від соціальних проблем життя українського 
суспільства (35,4%), інформаційна закритість українського 
бізнесу щодо його бізнес-процесів і результатів діяльності 
(27,8%) [5, с. 153] не спряють позитивному налаштуванню 
усіх членів соціуму як до бізнес-діяльності, так і до соці-
альної групи підприємців та перешкоджають становленню 
соціальної відповідальності бізнесу в Україні. Компанії, 
що завідомо порушують законодавство і тому їхня бізнес-
діяльність піддається постійному сумніву, за визначенням 
польської дослідниці М. Струміньської-Кутри, стають 
«предметом відповідальності» [15]. Тобто, такі компанії 
повсякчас пов’язані з недовірою до їх суспільної й еколо-
гічної діяльності, вони підлягають постійному контролю 
з боку місцевих органів влади та громадськості, нагля-
ду контролюючих інституцій. Проте в Україні існує ще й 
інша обставина, яка знижує прихильність суспільства до 
інституту підприємництва. Прикладом можуть слугува-
ти випадки, коли підприємства з успіхом реалізовують як 
внутрішню, так і зовнішню соціальну відповідальність, їм 
вдається побудувати, засновані на довірі, відносини із за-
цікавленими сторонами, водночас, вони занижують спла-
ту податкових зобов’язань чи агресивно забруднюють на-
вколишнє середовище. 

Ще одним фактором є довіра суспільства до керівника 
підприємства. За даними дослідження The Company Behind
the Brand – CEO Spotlight, проведеного PR- агентством We-
ber Shandwick, офіційним партнером компанії PRP Україна 
[14], 49% репутації підприємства співвідноситься з репу-
тацією лідера. У свою чергу 60% ринкової вартості бізнесу 
формується виходячи із репутаційних показників. Разом з 
тим, на позитивне ставлення до компанії впливає комуні-
кація зі сторони лідера. Тому її відсутність може призвести 
до падіння довіри до компанії і її керівництва. Не секрет, що 
досить частими в українській практиці є випадки, коли біз-
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нес-організація функціонує за найкращими зразками соці-
альної відповідальності, проте її власник є одним з найбіль-
ших корупціонерів країни чи просто закритим олігархом.

Разом з тим, концепція соціальної відповідальності ви-
ходить з визнання того факту, що «корпорація є части-
ною суспільства, а суспільство інтегрує в себе корпорації, 
тому стійкість розвитку суспільної системи визначається 
ступенем відповідності їх інтересів» [3, с. 19]. Це означає, 
що підприємці є пересічними громадянами, спожива-
чами, членами місцевої громади, а тому вони не можуть 
бути іншими, аніж саме суспільство. У 2013 р. лише 11% 
українців при реалізації своїх власних інтересів завжди 
дотримуються правових і моральних норм, що прийняті 
у суспільстві, а 44% - завжди готові їх ігнорувати. (Багат-
ство (гроші) стало сьогодні головним критерієм успіху для 
44,5% населення, а доброчинність – лише для 2,8%) [11, с. 
4]. Не можна не звернути увагу на те, що у 2015 р. на за-
питання «Яку особисту відповідальність Ви несете за стан 
справ у цілому в Україні?», 57% респондентів відповіли: 
«Ніяку» [13, с. 267]. Таким чином, за словами українського 
соціолога О. Злобіної, наявна «суперечливість структури 
соціальних інтересів, в якій прагнення досягнення успіху 
сполучається з прийнятністю використання нелегітимних 
засобів, а прагнення самореалізації – з високим рівнем па-
терналістських очікувань» [6]. Також процеси деградації 
глибоко проникли в середовище населення загалом, адже 
під впливом ряду причин в останні роки в українському 
суспільстві поширюються такі явища, як «соціальна інфан-
тильність»: спрощене розуміння дійсності, обмеженість 
практики своїм вузьким колом комунікації, легковажність 
у відповідальних соціальних відносинах; й «абсентеїзм»: 
байдуже ставлення особистості до своїх громадянських і 
політичних прав, переконаність у тому, що вона не може 
вплинути на стан речей у суспільстві. А громадянська бай-
дужість та безвідповідальність, за словами українського 
соціолога М. Шульги, «створює у суспільстві сприятливі 
умови для розквіту політичного авантюризму» [13, с. 268], 
також призводять до неповаги та ігнорування правових 
норм, розквіту недовіри, не престижності праці, укорінен-
ня безвідповідальної поведінки.
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Тому можна зробити очевидний попередній висновок, 
що «аморальне, безвідповідальне, байдуже» суспільство 
не може вимагати від бізнесу соціальної відповідальності. 
Водночас, постає питання: в чому причина таких амбіва-
лентних оцінок суспільства?

Відповідь знаходимо в статті українських соціологів Є. 
Головахи та Н. Паніної «Пострадянська деінституціоналі-
зація і становлення нових соціальних інститутів в україн-
ському суспільстві» [1, с. 16–17], де автори висловлюють 
наступні ключові положення:

1. системоутворюючі інститути радянського суспіль-
ства, втративши легальність в наслідок перебудови і роз-
паду СРСР, не втратили традиційної легітимності;

2. нелегальні (тіньові) інститути радянського суспіль-
ства – тіньовий ринок, блат і корупція, організована зло-
чинність, подвійна мораль – трансформувались в легаль-
ні інститути «перехідного суспільства», але не отримали 
належної легітимності в силу їх масового сприйняття як 
«узаконеного беззаконня»; 

3. відчуваючи почуття аномічної деморалізованості, не-
довіри і незадоволеності своїм становищем у суспільстві, 
більшість громадян України перебуває в стані амбівалент-
ності по відношенню до інституційних утворень, легаль-
ність чи легітимність яких не забезпечена правом чи мо-
раллю.

Виходячи з вище сказаного, Є. Головаха та Н. Паніна 
ще у 2001 р. сформували гіпотезу (що, на наш погляд вже 
п’ятнадцять років поспіль не втрачає своєї актуальності) 
про те, що лише подвійна інституціоналізація забезпечує 
своєрідну «інституціональну гіперповноцінність» укра-
їнського суспільства, яку засновано на згоді людей жити 
в такому інституціональному просторі, де діють і старі, і 
нові інститути, що забезпечують своїм суперечливим іс-
нуванням наявність всіх необхідних для соціальної інте-
грації та стабільності атрибутів інституціональності [1, с. 
16–17]. 

Водночас, інституційні зміни набувають системоут-
ворюючого характеру тоді, коли відбуваються відповідні 
зміни в соціальній структурі і стратифікації. Так, як кар-
динальних змін у соціальній структурі українського сус-
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пільства не відбулося, а середній клас як важлива частина 
нової стратифікаційної моделі, творений в основному під-
приємцями, є незначним і недостатньо впливовим, необ-
хідно шукати інше джерело сучасного демократичного 
розвитку суспільства й інституційних інновацій, що забез-
печують розвиток гармонійних суспільних відносин. Цим 
джерелом у нашому випадку може стати «неінституціона-
лізований соціальний простір» [1, с. 21], який заснований 
на активності «агентів змін», відносно яких прослідкову-
ється «позитивна, хоч і повільна динаміка питомої ваги 
активних життєвих стратегій (на сьогодні поширені лише 
серед 15% населення), носії яких виступають рушійною 
силою інформаційних процесів» [6].

До неінституціоналізованого соціального простору в 
Україні належить також інститут соціальної відповідаль-
ності, який наразі є «ношею» соціально відповідального 
бізнесу та фахових неприбуткових організацій. На нашу 
думку, саме реалізація принципу соціальної відповідаль-
ності створює передумови для моральної реабілітації біз-
нес-діяльності в очах громадськості, сприяє взаємодії з 
державними та громадськими інститутами, гармонізує 
приватний і загальний інтереси, результатом чого мало б 
бути формування позитивної думки про бізнесменів та біз-
нес-організації. У зв’язку з цим виникає необхідність фор-
мування відповідного світогляду представників ділових 
кіл та ідеології, завдяки якій соціальна відповідальність 
буде не підміною технології PR-у, а ставатиме частиною 
стратегії діяльності підприємств. Це створить підстави 
для забезпечення економічної та соціальної ефективності 
розвитку бізнес-ініціатив в українському суспільстві. 

Варто наголосити, що розуміння основ соціальної від-
повідальності формується у свідомості особистості з ран-
нього віку. Без соціальної відповідальності людини не-
можливо сформувати повноцінну структурну ієрархію 
всіх її рівнів. Тому важливим є створення умов для культи-
вування, формування та становлення соціальної відпові-
дальності в тих інститутах, де відбувається безпосередній 
вплив на свідомість людини, її цінності, потреби та інтер-
еси. В Україні існує інформаційний вакуум щодо СВБ, від-
сутнє чітке розуміння суті поняття всіма ланками – від 
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державного службовця, директора фірми до пересічного 
громадянина, а також наявне недостатньо широке висвіт-
лення інформації про соціальну відповідальність бізнесу, 
успішні практики, про переваги впровадження соціальної 
відповідальності для самого бізнесу, суспільства та держа-
ви. Ще соціальна відповідальність держави є одним із ме-
ханізмів забезпечення якості та ефективності державного 
управління. Несприятливий політичний, економічний та 
соціальний стан у країні перешкоджає забезпеченню роз-
витку людини, модернізації суспільства та негативно пли-
ває на підприємницьку активність та діяльність. Адже, 
відсутність зацікавленості держави у реалізації принципів 
сталого розвитку в системі господарювання обумовлює 
відповідну поведінку і на виробничому рівні при здійснен-
ні підприємницької діяльності.

Підсумовуючи дослідження даного питання, можна зро-
бити наступний висновок: передумовами легітимації со-
ціальної відповідальності бізнесу в Україні як передумови 
європейської інтеграції є моральна реабілітація бізнес-ді-
яльності в очах громадськості, взаємодія з державними та 
громадськими інститутами, яка гармонізує приватний і за-
гальний інтереси, в результаті чого відбувається формуван-
ня позитивної думки про бізнесменів та бізнес-організації. 

Таким чином, складеться ситуація, коли у взаєминах 
з державою існує високий рівень інституційної довіри, у 
сфері між групових взаємодій панує високий рівень соці-
альної солідарності, в особистісній сфері розкриття потен-
ціалу індивідуального суб’єкта характеризується наявніс-
тю можливостей ефективного використання соціального 
та культурного капіталу, їх трансформації в економічний 
капітал. Тоді в «моральному, відповідальному, небайдужо-
му» суспільстві етичні та моральні питання набуватимуть 
більшої ваги у веденні бізнес–діяльності, відбуватиметься 
побудова бізнесу, керованого цінностями.
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FEATURES OF PROJECT MANAGEMENT 
OF DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES 

IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION

Анотація: У статті висвітлено особливості управління 
проектами розвитку сільських територій в умовах європей-
ської інтеграції. Здійснено моніторинг процесу децентралі-
зації в Україні. Визначено, що в сільських територіальних 
громадах часто реалізовуються проекти щодо покращення 
соціальної інфраструктури, що сприяє підвищенню якості 
життя сільських жителів. Систематизовано класифікацію 
донорських організацій, які фінансують проекти.

Ключові слова: управління проектами, розвиток сіль-
ських територій, європейська інтеграція, децентралізація, 
об’єднана територіальна громада.

Annotation: The article describes features of project manag-
ement of development of rural territories in the conditions of 
European integration. Monitoring of the process of decentra-
lization in Ukraine is monitored. It has been determined that 
projects in the rural communities are often implemented to im-
prove social infrastructure, which contributes to the improve-
ment of the quality of life of rural residents. The classification of
donor organizations, what finance projects, is systematized.

Keywords: project management, development of rural ter-
ritories, European integration, decentralization, amalgamated 
hromada.

На даний час більшість сільських територій характери-
зується низьким соціально-економічним розвитком, адже 
основним видом зайнятості сільського населення є агро-
сфера, якій приманний сезонний характер виробництва. 
Тому для сільської місцевості притаманні високий рівень 
безробіття, несприятлива демографічна ситуація, високий 
рівень міграції сільського населення, низька забезпеченість 
медичними та освітніми закладами, деградація природних 
ресурсів [1]. Сучасний євроінтеграційний курс України 
потребує термінового вирішення цих негативних тенден-
цій у сфері розвитку сільських територій, яке можливе за 
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допомогою проектного менеджменту. Оскільки подолавши 
їх, Україна зможе ефективно конкурувати з країнами Єв-
ропейського Союзу. Тому питання управління проектами 
розвитку сільських територій для України і надалі залиша-
ються актуальними, адже в сільській місцевості проживає 
майже третина усього населення нашої держави. 

Вагомий внесок у дослідження питання розвитку сіль-
ських територій зробили вітчизняні фахівці такі як: В. Бой-
ко, В. Борщевський, Т. Гоголь, О. Гуторова, Ю. Губені, В. Ді-
єсперов, І. Залуцький, І. Кульчій, А. Ключник, М. Лесів, 
А. Лісовий, Ю. Лупенко, М. Малік, Л. Мармуль, О. Павлов, 
Н. Рідей, Х. М. Притула, В. Славов, М. Стегней, М. Тала-
виря, М. Хвесик В. Юрчишин та багато інших. Досліджен-
ням проблем управління проектами приділено увагу таких 
вчених, як А. Гуменюк, П. Шилерницький, С. Бушуєв та ін. 
Разом з тим потребує подальшого дослідження питання 
проектного менеджменту у сфері розвитку сільських тери-
торій.

Проект, який реалізовується нами у Східноєвропей-
ському національному університеті імені Лесі Українки 
в рамках програми ЄС Еразмус +, - Модуль Жана Моне 
«Управління проектами ЄС» [2], ставить за мету надати 
слухачам знання та навички стосовно тематики Євро-
пейської політики сусідства, включаючи сферу управлін-
ня проектами Європейського Союзу. Виконання проекту 
сприяє поширенню інформації про Європейський Союз, 
обізнаності про програми Європейського Союзу та заохо-
ченню до проведення в майбутньому міждисциплінарних 
досліджень з питань європейської інтеграції в третіх кра-
їнах. 

Враховуючи цей досвід, звернемо увагу на доцільність 
застосування методології управління проектами розви-
тку сільських територій в Україні в умовах європейської 
інтеграції. Тому метою нашого дослідження є висвітлен-
ня особливостей управління проектами для забезпечення 
сталого розвитку сільських територій в Україні в умовах 
реалізації Угоди України з Європейським Союзом.

На відміну від інших європейський країн, де політика 
розвитку сільських територій активно розвивається й удо-
сконалюється, в Україні вона знаходиться на етапі станов-
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лення. Європейський досвід регулювання розвитку сіль-
ського господарства засвідчує високу якість регуляторної 
політики, яка проявляється не лише у послабленому опо-
даткуванні господарюючих суб’єктів, але й у розвиненій 
і диверсифікованій системі дотування, субсидування та 
відшкодування витрат на страхування сільськогосподар-
ської діяльності [3].

Аналіз сучасного європейського досвіду дає всі підстави 
виділити такі основні взаємодоповнюючі умови активіза-
ції соціально-економічного розвитку сільських територій: 
державне сприяння розвитку поселень і соціальний захист 
їх мешканців, що базується на відповідній державній полі-
тиці; формування управлінського й організаційно-госпо-
дарського механізмів забезпечення багатофункціонально-
го розвитку сільських територій [4].

Під час процесу децентралізації та реформи місцевого 
самоврядування часто на сторінках наукової літератури, в 
ході конференцій, семінарів, круглих столів зустрічаємось 
з питаннями створення та реалізації проектів сільських та 
міських об’єднаних територіальних громад.

Проектний менеджмент або управління проектами – це 
професійна діяльність, в основі якої – поєднання найсу-
часніших наукових знань і технологій з практичними на-
вичками. Він орієнтований на отримання найбільш ефек-
тивного результату в ході реалізації проекту. Управління 
проектами – не суха наука, а жива методологія організації, 
планування і координації використання людських і фінан-
сових ресурсів протягом всього життєвого циклу проекту. 
Будь-який проектний менеджер, як і кожен підприємець-
початківець, неминуче стикаються з тим, що в ході реаліза-
ції тієї чи іншої ідеї завжди чогось не вистачає для повного 
успіху. Насправді є три основних «кити» для досягнення 
успіху – якість проекту, його вартість і час на реалізацію. 
Саме цю «трійцю» в кінці 50-х рр. XX ст. в США назвали 
«троїстою обмеженістю» або «трикутником управління 
проектами». Оскільки кожна його сторона представляє 
обмеження, а зміна однієї неминуче впливає на інші, за-
вдання проектного менеджменту – вловити і забезпечити 
баланс між ними [5].

З 2014 року в Україні триває процес об’єднання тери-
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торіальних громад. Їх кількість збільшилася із 159 ОТГ у 
2015 році до 876 – у 2018 році (рис. 1). Урядом затверджено 
перспективні плани формування територій громад 23 об-
ластей, крім Закарпатської. Ними охоплено 82 % території 
України та передбачено створення 1285 ОТГ. Проте на да-
ний час впровадження під юрисдикцією районних рад  за-
лишається 6842, а це 63,4 % сільських, селищних, міських 
рад, які ще не об’єдналися.

На сільських територіях тих громад, які об’єднались і 
сформували спроможні суб’єкти самоврядування, часто 
реалізовуються проекти щодо покращення соціальної інф-
раструктури, що сприяє підвищенню якості життя сіль-
ських жителів.

Реформа децентралізації в Україні активно реалізову-
ється з 2014 року, а Волинь на даний час – одна з областей, 
яка показують хороші результати у даній сфері. Вона за-
ймає 5-те місце у загальному рейтингу областей щодо фор-
мування та діяльності ОТГ. На територій області сформо-
вано 51 об’єднану територіальну громаду. Розвиток громад 
залежить від їх фінансового та ресурсного забезпечення, в 
тому числі кадрового.

Наприклад, для подолання безробіття на сільських те-

Рис. 1. Динаміка формування об’єднаних 
територіальних громад в Україні

Джерело: побудовано за даними [6].
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риторіях Волинський обласний центр зайнятості розробив 
проекти «Територія майстерності» та «Успішна громада». 
Адже на 1 листопада 2018 року офіційно зареєстровано 
безробітними 1700 мешканців громад. Проект «Територія 
майстерності» має охопити напрями ягідництва, садів-
ництва, овочівництва, тваринництва, переробки та збу-
ту, кооперації, проектної підтримки, національної кухні і 
підприємництва, агротуризму (відпочинкового туризму). 
Проект реалізовуватимуть у співпраці з роботодавцями 
агросектору, об’єднаними територіальними громадами, 
Асоціацією фермерів та приватних землевласників Укра-
їни, фермерськими господарствами та сільськогосподар-
ськими кооперативами, консультантами-практиками, 
громадськими організаціями та іншими представниками 
дотичних до теми організацій. Дана ініціатива спрямова-
на на жителів сільської місцевості, безробітних, жителів 
об’єднаних територіальних громад, молодь, власників осо-
бистих селянських господарств, фермерські господарства 
сімейного типу. Реалізація проекту триватиме з грудня 
2018-го по грудень 2019-го року. Його учасники зможуть 
взяти участь у проведенні різноманітних майстер-класів, 
навчальних семінарів і тренінгів, економічних екскурсіях, 
робочих зустрічах [7]. 

Із даних моніторингу процесу децентралізації влади та 
реформування місцевого самоврядування, можна зроби-
ти висновок, що місцевим бюджетам Волинської області у 
2018 році було перераховано із Державного бюджету суб-
венцій на соціально-економічних розвиток територій на 
суму 85,6 млн. грн.. Також було передано 106,4 млн. грн. 
субвенцій на реалізацію 192 проектів розвитку інфра-
структури ОТГ. Сума субвенції з державного бюджету 
місцевих бюджетів на здійснення заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, 
становила 86,7 млн. грн. (15 проектів).

Проте слід відмітити, що не всі проекти, які реалізують-
ся у сільській місцевості, фінансуються за державні кошти. 
Гранти є найбільш поширеною формою фінансування про-
ектів донорськими організаціями. 

Донори – це міжнародні організації, державні установи, 
комерційні структури, громадські некомерційні організа-
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ції (релігійні, наукові тощо), приватні благодійні фонди 
або приватні особи, що надають громадянам та органі-
заціям на некомерційній безповоротній основі необхідні 
додаткові ресурси різного виду, на цілі, які спрямовані в 
цілому на благо усього суспільства [5].

Існує багато класифікацій донорів, які ми систематизу-
вати на рис. 2.

���. 2. �����������������������������
�������: �������������������� [5]. 
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Рис. 2. Класифікація донорів проектів
Джерело: побудовано за даними [5].

Найпоширенішим джерелом додаткових ресурсів (фі-
нансових та нефінансових) соціально-економічних про-
ектів у сільській місцевості країн Європейського Союзу є 
благодійні фонди, які надають допомогу у вигляді гран-
тів.

Підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, як пока-
зує досвід країн Центральної та Східної Європи, відкриває 
перед сільськими територіальними громадами викорис-
тання можливостей грантового фінансування, передовсім 
від європейських донорів, та отримання пільгових креди-
тів. Це дозволяє місцевим громадам напряму, без посеред-
ництва центрального уряду, долучитись до вирішення та-
ких місцевих проблем [8, с. 4-5]:
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- розбудова та ремонт доріг, водопостачання, каналіза-
ції і теплових мереж;

- будівництво та ремонт шкіл, лікарень, дитячих садків, 
інших соціальних об’єктів;

- запровадження енергоощадних технологій;
- стимулювання підприємництва та сприяння самозай-

нятості.
Причому йдеться не тільки про фінансову підтримку 

розвитку територій, але й технічну допомогу, а саме [8, 
с. 4–5]:

- поширення передового європейського досвіду;
- проведення тренінгів, спрямованих на підготовку та 

перепідготовку працівників органів самоврядування;
- інформаційна підтримка українського бізнесу;
- допомога в пошуку фінансових ресурсів;
- надання консультативної допомоги як в питаннях 

структурної перебудови економіки, так і виходу україн-
ських товаровиробників на європейські ринки тощо.

Погоджуємось з думками науковців [9], що перспектив-
ні напрями вирішення ключових проблем реалізації про-
ектів, в тому числі проектів розвитку сільських територій, 
полягають у формуванні сприятливого інституційного 
клімату в Україні для реалізації інноваційних проектів і 
залучення іноземних інвестицій, економічному стимулю-
ванні впровадження вітчизняної інноваційної техніки й 
технологій, подоланні наявного розриву у фахових компе-
тентностях, якими володіють випускники закладів вищої 
освіти, із тими, яких потребують роботодавці, та приве-
дення кількості випускників до реальної потреби фахівців 
й очікувань аграрного бізнесу та у сфері місцевого само-
врядування. 

Ефективність реалізації будь-яких проектів на сільських 
територіях залежить від правильності управлінських дій, об-
раної моделі управління та її успішного впровадження [10]. 

Ефективне використання механізму управління про-
ектами розвитку сільських територій вимагає відповідної 
адаптації, доповнення цієї методології специфічними підхо-
дами, організаційним та методичним інструментарієм [11].

Отже, у зв’язку з процесом реформування місцевого 
самоврядування в Україні, який почався у 2014 році, ве-
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лику увагу у науковому колі приділяється створенню та 
реалізації проектів на території сільських об’єднаних те-
риторіальних громад. Основними донорами для України 
виступають ЄС та США. Більшість міжнародних проек-
тів фінансуються на безповоротній основі. Проте значна 
частина проектів реалізовується і за кошти Державного та 
місцевих бюджетів.
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Анотація. Представлено огляд експертних оцінок еко-
логічної політики  України та порівняльних вимірів еколо-
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гічної свідомості громадян ЕС та України, визначено осно-
вні напрямки гармонізації стратегії економічної політики 
України та ЕС. Окреслено новітні цілі та кількісні та якісні 
індикатори ефективності національної Стратегії екологіч-
ної політики України.

Ключові слова: екологічна політика, екологічні стандар-
ти, екологічна свідомість,кліматична катастрофа

Annotation: The review of expert assessments of Ukraine’s
environmental policy and comparative measurements of ecol-
ogical consciousness of citizens of the EU and Ukraine are pr-
esented, the main directions of harmonization of the economic 
policy strategy of Ukraine and the EU are defined. The newest
targets and quantitative and qualitative indicators of the effe-
ctiveness of the National Strategy of Environmental Policy of 
Ukraine are outlined.

Keywords: ecological policy, ecological standards, ecological 
consciousness, climate disaster

Сьогодні Україна попала в рейтинг країн, екологічна 
політика яких може привести до глобальної кліматич-
ної катастрофи – підвищення температури на 5,1градусів 
С  в порівнянні з до індустріальним рівнем [1]. Наглядна 
демонстрація цього висновку дослідження представлена 
на карті світу, де й визначені країни «порушники» [2]. В 
переліку головних порушників (Росія, Канада, Аргентина, 
Китай) є і Україна. При створенні віртуальної карти країн 
«порушників» експерти керувались посилом про можли-
вість позитивних змін в національних екологічних політи-
ках, яка може виникнути за умови активного включення 
бізнес структур та громадськості у процеси прийняття 
нових законів щодо альтернативних джерел енергії та вве-
дення штрафних санкцій для компаній, викиди СО2 яких 
не відповідають регламентованим стандартам.

Саме тому, цікавим є дослідження вимірів екологічної 
свідомості громадян нашої країни: соціологічне опитуван-
ня щодо ставлення громадян України до довкілля, яке про-
водилось Соціологічною агенцією “Фама” на замовлення 
Ресурсно-аналітичного центру “Суспільство і довкілля” 
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(травень 2018 року; в рамках проекту “Екологічно свідо-
мий громадянин – запорука успішного виконання Уго-
ди про асоціацію” за підтримки Європейського Союзу та 
Міжнародного фонду “Відродження” в рамках грантового 
компоненту проекту Громадська синергія), а також соціо-
логічне опитування щодо ставлення громадян ЄС до до-
вкілля, яке регулярно проводиться Євробарометром (2017 
рік) [3].

Ключові висновки названих вище досліджень можна 
структурувати у три групи. Першим є те, що громадяни ЕС 
та України поділять основні екологічні цінності. За розра-
хунками 93% респондентів опитування в Україні та 94% в 
ЕС досліджень вважають, що збереження навколишнього 
середовища є важливим для кожного з них [4]. По-друге, 
визначено, що у українців існує значний розрив між еко-
логічними цінностями та практикою. При порівнянні за-
гальної кількості екологічних практик громадян України 
та ЕС, було визначено що переважна кількість цих прак-
тик в українському суспільстві пов’язана з економічною 
мотивацією громадян, а саме з скороченням затрат при 
використанні води, електроенергії, газу в побуті. Автори 
зазначають, що кожен кожен десятий українець нічого не 
зробив за останніх півроку для захисту довкілля. 48,2% 
не зменшили використання одноразових поліетиленових 
пакетів, а лише 1,8% ніколи їх не використовували. І по-
третє, респонденти дослідження підтримали тезу про те, 
що Угода про асоціацію між Україною та ЄС відповідає 
баченню громадянами реформ у сфері довкілля. Наталія 
Андрусевич, координатор Робочої групи 5 “Енергетика, 
транспорт, довкілля та зміна клімату” Української сторони 
Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, за-
значає, що немає жодної екологічної проблеми, визначеної 
громадянами України як важлива, яка б не охоплювалась 
положеннями Угоди про асоціацію [4].  

Згідно з Угодою про асоціацію з ЄС Україна взяла на 
себе зобов’язання щодо реформування екологічної полі-
тики. Це означає необхідність приведення національного 
законодавства в сфері захисту навколишнього середовища 
до європейських стандартів. За період 2017 - 2018 рр. Вер-
ховною Радою України був прийнятий ряд законів в сфе-
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рі захисту довкілля, зокрема, було ухвалено Закон «Про 
оцінку впливу на довкілля», який вже рік успішно працює, 
та Закон «Про стратегічну екологічну оцінку», який зо-
бов’язує враховувати потреби довкілля ще на етапі роз-
робки та ухвалення рішень. Але, за оцінками експертів, 
прогрес реформування національної екологічної політики 
незначний, що, в першу чергу, обумовлено низькими пріо-
ритетами цих питань в загальному переліку реформ, як на 
державному, так і на регіональних рівнях та, в другу чергу, 
високою вартістю модернізації промислових підприємств.

Для адаптації екологічних стандартів України до но-
вих глобальних викликів та для упередження і уникнення 
причин їх виникнення необхідна нова стратегія екологіч-
ної політики України. Закон України  «Про Основні засади 
(стратегію) державної екологічної політики України на пе-
ріод до 2030 року» прийнято Верховною Радою України в 
першому читанні.

Цілі національної екологічної політики України до 2030 
року:

- окреслення 5 стратегічних цілей для України, які сто-
суються поширення екологічної освіти, врахування еко-
логічних норм під час прийняття рішень щодо соціально-
економічного розвитку України, зниження екологічних 
ризиків для екосистем та здоров’я громадян і розвитку 
державної системи природоохоронного управління;

- формування у суспільстві екологічних цінностей та 
засад сталого споживання і виробництва, до якої входить 
5 стратегічних завдань;

- забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного 
потенціалу України, до якої входить 16 стратегічних за-
вдань;

- забезпечення інтеграції екологічної політики в процес 
прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку 
України, до якої входить 7 стратегічних завдань;

- зниження екологічних ризиків для екосистем та здо-
ров’я населення до соціально прийнятного рівня, до якої 
входить 11 стратегічних завдань;

- удосконалення та розвиток державної системи приро-
доохоронного управління, до якої входить 12 стратегічних 
завдань [5].  
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Крім того, було визначено ключові показники ефектив-
ності даної стратегії:

- окреслення 5 стратегічних цілей для України, які сто-
суються поширення екологічної освіти, врахування еко-
логічних норм під час прийняття рішень щодо соціально-
економічного розвитку України, зниження екологічних 
ризиків для екосистем та здоров’я громадян і розвитку 
державної системи природоохоронного управління;

- визначення 30 кількісних і якісних індикаторів ефек-
тивності ( основні: скорочення шкідливих викидів від ста-
ціонарних забруднювачів на 15%, від транспортних засо-
бів – на 30%; доведення кількості електрокарів в загальній 
структурі проданих автомобілів до 10%; скорочення кіль-
кості викидів парникових газів у 2030 році в порівнянні з 
1990 роком на 60%; збільшення площі територій заповід-
ників в тричі) [5].  

- збільшення податкових зборів за викиди та штрафів 
за недотримання їх норм ( новий законопроект щодо змін 
в податковий та бюджетний кодекс планується подати до 
обговорення в кінці 2018 року).

За оцінками експертів нова національна екологічна по-
літика України до 2030 року відповідає європейським еко-
логічним стандартам та середньостроковим пріоритетам 
дій Уряду. Звичайно ж цілі Стратегії національної еколо-
гічної політики повинні періодично переглядатись в за-
лежності від їх впровадження.

Слід зауважити, що Уряду країни залишилось зробити 
головне, розробити механізми реалізації даної стратегії в 
життя.
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ПОМІСНІ ЦЕРКИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
ТА ПРОЦЕС ВИЗНАННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

LOCAL CHURCHES OF THE EUROPEAN UNION 
COUNTRIES AND THE PROCESS OF RECOGNITION 

OF THE ORTHDOX CURCHES OF UKRAINE: 
THE REALITIES OF TODAY

Анотація. Стаття орієнтована на аналіз позицій (офі-
ційних та неофіційних) щодо помісних православних цер-
ков країн Європейського Союзу, а саме: Румунської, Бол-
гарської, Кіпрської, Елладської, Польської та Православ-
ної Церкви Чеських земель і Словаччини відносно томосу 
для України, а також узагальнення того, що наразі відомо 
про процес визнання ними української автокефалії. Ува-
гу зосереджено й на тому, як у засобах масової інформації 
висвітлюється ситуація довкола визнання Православної 
Церкви України.
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Annotation. Article is dealing with analysis of the positio-
ns (official and unofficial) towards local Orthodox churches of
the European Union countries, namely: Romanian, Bulgarian, 
Cypriot, Ellada, Polish and Orthodox Churches of the Czech 
lands and Slovakia concerning tomos for Ukraine, as well with 
generalization what is currently known about the process of re-
cognition of Ukrainian autocephaly. Attention is also focused 
on how the media outlines the situation around the recognition 
of the Orthodox Church of Ukraine.

Кеуwords: Tomos, the local Orthodox church, the countries 
of the European Union, the Orthodox Church of Ukraine, pro-
cess of recognition.

У світовому православ’ї відтепер існує 15 автокефальних 
помісних православних церков, включно з Православною 
Церквою України (ПЦУ). Згадаємо, що кінець 2018 – поча-
ток 2019 рр. відзначився втіленням багатолітніх прагнень 
українців щодо відновлення власної Української церкви. У 
жовтні 2018 р. Синод Константинопольської православної 
церкви підтвердив рішення, що розпочинає процес надан-
ня автокефалії українському православ’ю, консолідувавши 
суспільство навколо ідеї утворення Єдиної помісної Укра-
їнської Православної Церкви, а 5 січня 2019 р. Вселенським 
патріархом Варфоломієм І (і усіма членами Синоду) було 
підписано довгоочікуваний томос про автокефалію ПЦУ.

Прагнення українців до створення єдиної автокефаль-
ної церкви отримало підтримку у світі. Так, США офі-
ційно привітали український народ зі створенням ПЦУ 
й обранням митрополита Епіфанія її предстоятелем [1]. 
Держсекретар США М. Помпео назвав цю подію «історич-
ним досягненням в умовах, коли Україна будує своє власне 
майбутнє» [2]. На зустрічі з Блаженнішим митрополитом 
Київським і всієї України Епіфанієм посол Німеччини в 
Україні Е. Райхель привітав його з отриманням автоке-
фалії; міністр закордонних справ Канади Х. Фріланд при-
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єдналася до привітань з наданням томосу та ін. Водночас, 
не всі підтримують Україну, зокрема, категорично проти 
ПЦУ виступає Російська православна церква (РПЦ). Як ві-
домо, Синод Російської Церкви вирішив відмовитися ви-
знати українську автокефалію та припинити євхаристійне 
спілкування з Константинопольським Патріархом через 
«його пряму участь у легалізації розколу на Україні».

Відзначимо, що «технічний/організаційний» етап утво-
рення об’єднаної та незалежної Української церкви завер-
шений і починається наступний – процес її визнання (ре-
цепції) іншими православними автокефальними церквами. 
Архієпископом Константинополя і Нового Риму Варфоло-
мієм (перед врученням ПЦУ томосу) були надіслані листи 
очільникам всіх автокефальних православних церков, де 
висловленні сподівання, що помісну церкву України ви-
знають, й зазначено «…якщо ми рішимо ігнорувати наших 
братів… то не матимемо жодного виправдання у Судний 
день» [3]. Епіфаній теж зазначив: «…вірю, у скорому часі 
ми отримаємо визнання і від наших сестер-церков…» [4]. 
Проте визнання автокефалії української церкви право-
славним світом може бути нелегким процесом й тривати 
роки. Особливо враховуючи, що РПЦ сама не визнає не-
залежності українського православ’я та докладає зусил-
ля, щоб українська автокефалія не була визнана іншими; 
і деякі помісні православні церкви, маючі тісні відносини 
з церквою Росії, її підтримують. Так, предстоятель РПЦ 
Патріарх Московський Кирило надіслав лист від 1 жовтня 
2018 р. всім помісним церквам з пропозицією скликати 
Всеправославний собор для обговорення української авто-
кефалії. Цього не відбулося, і тоді він закликав предстояте-
лів церков «…не визнавати новостворену псевдоцерковну 
структуру і не вступати з нею у спілкування» [5].

Після отримання мирних представницьких грамот від 
Епіфанія та копії томосу, синоди православних церков ма-
ють декілька варіантів: визнати нову церкву або відмови-
тись налагоджувати контакти, або відстрочити рішення. 
Фахівці вважають, що декілька церков країн-членів ЄС до-
статньо швидко визнають українську автокефалію, а саме: 
Елладська, Кіпрська (належать до церков грецької тради-
ції) та Румунська церкви. Так, Патріарх Філарет ще у липні 
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2018 р. говорив, що грецькі церкви будуть підтримувати 
Вселенського патріарха. І деякі слов’янські церкви… а з ча-
сом підтримають Українську автокефалію і всі інші церкви 
[6]. Цю ж думку висловив Епіфаній: «Звичайно, у першу 
чергу визнають церкви грецької традиції. Ми віримо в це» 
[7]. Натомість Антіохійська, Сербська і Польська церкви 
вважаються найбільш складними для діалогу з ПЦУ й та-
кими, що підтримують Російську церкву.

Елладська православна церква (очолює Блаженніший 
архієпископ Афінський і всієї Еллади Ієронім II) вже роз-
почала розглядати питання щодо визнання помісної церк-
ви України. 8 січня 2019 р. Священним Синодом було 
ухвалено рішення передати до Архієрейського собору на 
подальше обговорення справу відносно визнання ПЦУ, 
є інформація, що цей собор відбудеться у лютому цього 
року [8]. ЕПЦ вже вступила в євхаристійне спілкування із 
Церквою України, згадавши її та Митрополита Епіфанія 15 
січня 2019 р. у диптиху під час літургії у Благовіщенському 
соборі м. Афіни, службу вів Блаженніший Ієронім II. Під-
креслимо, що паралельно в інформаційному просторі була 
й абсолютно протилежна інформація із заголовками, що 
Синод Елладської Церкви не став визнавати Церкву Укра-
їни; а ієрархи ЕПЦ назвали ПЦУ збіговиськом розкольни-
ків, заборонених та саморукопокладених [9].

На думку експертів Кіпрська православна церква (КПЦ), 
яку очолює архієпископ Хрисостомос ІІ підтримує Кон-
стантинопольську Церкву, зокрема, й у питанні відносно 
України. У ЗМІ та на офіційному сайті МЗС України зна-
ходимо інформацію, що 26 вересня 2018 р. на зустрічі з по-
слом України у Республіці Кіпр Б. Гуменюком Хрисостомос 
II підтримав автокефалію, а саме: «Глава КПЦ підкреслив 
право України як великої незалежної держави мати свою 
незалежну автокефальну церкву…» [10]. І на наступній зу-
стрічі 9 січня 2019 р. з Б. Гуменюком, предстоятель Хри-
состомос також підтримав автокефалію ПЦУ. Частина ЗМІ 
звинуватили МЗС у неправдивості інформації, писали, що 
Кіпрська церква спростувала повідомлення українського 
посла, посилаючись на сайт церковних новин Romfea.gr, 
які начебто зв’язалося з архієпископом Кіпру, і він назвав 
заяви про його підтримку ПЦУ неправдивими. Окрім того, 
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рішуче відхилив пропозицію прийняти на Кіпрі Епіфанія, 
наголосивши, що не згадуватиме під час літургії [11]. По-
дальші події і заяви КПЦ свідчать протилежне – про плани 
визнати та увійти в євхаристійне спілкування із ПЦУ. Так, 
КПЦ на лютий 2019 р. заплановано засідання Архієрей-
ського собору, де розглянеться питання української церк-
ви, а архієпископ Хризостомос офіційно заявив: «Прийде 
час, коли Епіфаній відвідає Кіпр і буде співслужити» [12]. 
Відповідь була озвучена митрополиту Константинополь-
ського патріархату Елпідофору в січні цього року.

Щодо Румунської православної церкви (очолює Дані-
іл, Блаженніший архієпископ Бухарестський, митрополит 
Мунтенський і Добруджийський, Патріарх Румунський), 
за інформуванням ТСН питання про ПЦУ розглянуть на 
засіданні Синоду у лютому цього року. У листопаді 2018 
р. Варфоломій виступив у Синоді РПЦ, де підкреслив, що 
Мати-Церква вирішила надати автокефалію церкві в Укра-
їні. І закликав сприяти становленню ПЦУ, наголосивши: 
«…я впевнений, що Румунська церква буде брати участь 
у збереженні єдності і праведності церкви» [13]. Владика 
Євстратій Зоря прокоментував, що візит Варфоломія до 
Румунії фактично є підтвердженням підтримки Румун-
ської Церкви позиції Константинополя щодо надання то-
мосу Україні [14]. Слід зазначити, у румунських засобах 
масової інформації поширювалась/поширюється інфор-
мація про можливі утиски румунської православної гро-
мади України новоствореною автокефальною церквою, у 
фейкових матеріалах йдеться про те, що відбуватиметься 
суцільна українізація церкви та захоплення храмів і при-
ходів румунських парафій, які відносяться до УПЦ МП. На 
жаль, деякі лідери румунської громади України та окремі 
румунські політики робили аналогічні заяви. Подібну ін-
формацію ЗМІ спростовано посольством України в Руму-
нії, і було наголошено, що Україна поважатиме релігійний 
вибір і свободу віросповідання кожного громадянина, а 
розповсюджують фейки про утиски завуальовані проро-
сійські кола [15].

Авторитетний сайт Orthodoxia, що висвітлює релігійну 
тему вважає Польську православну церкву (ППЦ) і Пра-
вославну церкву Чеських земель і Словаччини одними з 
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«найбільш русофільських». Предстоятель Епіфаній спра-
ведливо зазначив: «Ми чуємо певні заяви і Польської церк-
ви... Треба вести переговори... Це процес складний, треба 
вести діалог, зустрічатися, пояснювати, має бути людський 
контакт» [16]. Архиєпископ Даниїл Памфільський, екзарх 
Вселенського Патріархату вважає, що порозуміння буде 
знайдено з Польською Церквою, а її риторика зміниться. 
Проте поки ситуація наступна. 6 січня 2019 р. в авторитет-
ному виданні «Polityka» вийшло інтерв’ю з чинним пред-
стоятелем ППЦ митрополитом Варшавським і всієї Поль-
щі Савою [17]. Під час бесіди митрополит Сава зазначив, 
що українська влада повинна спершу об’єднати країну, за-
кінчити війну, і потім вже займатися справами церкви… 
Проте коли було поставлено запитання: «Чи митрополит є 
противником автокефалії для ПЦУ?», він чітко сказав «Ні, 
ні в якому разі... кожна нація має право на власну помісну 
церкву…, але на умовах, прийнятих у нашому церковно-
му праві». Він також заявив, що ППЦ не змінила позицію 
щодо постанови Синоду від 15 листопада 2018 р. (заборона 
клірикам вступати у літургійно-молитовні зносини з Київ-
ським патріархатом (УПЦ КП) і Автокефальною церквою 
(УАПЦ)). Сава підкреслив, що ППЦ не визнаватиме ново-
створену українську церкву, назвав Епіфанія «світською 
людиною»... На його переконання, анафема знімається 
тим, хто її наклав… (тобто Московським патріархатом).

Неоднозначною є і позиція Болгарської Православної 
церкви (очолює Святіший Патріарх Болгарський, митро-
полит Софійський Неофіт), експерти вважають, що вона 
орієнтується на РПЦ, а остання має значний вплив на неї 
і здійснює тиск. Так, нещодавно, у болгарських ЗМІ з’яви-
лася інформація, що БПЦ приховує мільйони доларів на 
таємних рахунках у російських банках [18]. Водночас, дея-
кі фахівці припускають, перебільшенням думку про те, що 
Болгарська церква є настільки близькою до РПЦ. Згадає-
мо, що 4 жовтня 2018 р. Синод БПЦ не підтримав пропози-
цію Російської церкви провести Всеправославний собор, 
на якому б обговорили питання української автокефалії та 
надання томосу. 25 січня 2019 р. відбулося засідання Сино-
ду БПЦ, де розглядалося й питання про Українську церкву. 
Синод продемонстрував, що немає одноголосності й єди-
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ної думки щодо автокефалії церкви. Прихильниками про-
московських митрополитів (І. Варненського, Д. Відінсько-
го, Г. Ловчанського) була проведена акція перед Синодом із 
закликом засудити дії Варфоломія. Цих поглядів дотриму-
ються ще 4 митрополити (Г. Врачанський А. Західноєвро-
пейський, С. Неврокопський, І. Слівенський), які подали 
прохання патріарху Неофіту і Синоду підтримати Росій-
ську Православну Церкву. Підкреслимо, патріарх Болгар-
ський Неофіт акцентував, що Україна незалежна країна, 
і повинна мати автокефалію. Промосковська позиція не 
набрала більшості: 7 голосів проти 8, включно з патріар-
хом Неофітом. Однак для прийняття остаточного рішення 
ухвалено передати це питання на вивчення до канонічної 
комісії при Синоді БПЦ, яку очолив ієрарх Болгарського 
патріархату митрополит Старозагорський Кипріан. Нещо-
давно Кипріан у інтерв’ю зазначив, що дане питання буде 
вирішено канонічно, та згадав митрополита Онуфрія «…
упевнений, з подібним предстоятелем церква буде єдиною, 
апостольською і соборною» [19].

Прибічником Російської Церкви нерідко назива-
ють Православну церкву Чеських земель і Словаччини 
(ПЦЧЗС). Її очільник Митрополит Ростислав неоднора-
зово висловлював підтримку Онуфрію, й виступав про-
ти «грубого втручання влади у внутрішнє життя церкви 
в Україні». 10 листопада 2018 р., наприклад, зазначив, що 
будуть підтримувати Українську православну церкву, очо-
лювану митрополитом Онуфрієм, додавши «ніколи втру-
чання держави і політики у справи церкви не закінчувало-
ся успішно, адже не можна побудувати благо на порушенні 
православних канонів». Ростислав восени так відповів на 
пропозицію РПЦ провести Всеправославний собор щодо 
української автокефалії: «переконані, будь-які конфліктні 
ситуації й спірні питання, які загрожують єдності право-
слав’я, будуть вирішені соборно» [20].

29 січня відбувся Синод ПЦЧЗС, де у порядку денному 
питанням № 3 знаходимо «останні події церковного життя 
в Україні». Митрополит Ростислав, який приїхав до Мо-
скви на 10-ліття інтронізації патріарха Кирила (кінець січ-
ня) прокоментував ситуацію: «члени Синоду поклали на 
мої плечі обов’язок звернутися до помісних церков з про-
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ханням провести Всеправославну нараду з українського 
питання…допоки не буде прийнято соборне рішення, наша 
позиція залишається незмінною» [19]. Також в інтерв’ю 
знов висловив підтримку Онуфрію, додавши, що розкол 
можна подолати покаянням і поверненням до канонічної 
церкви. На урочистому обіді з нагоди інтронізації Рос-
тислав озвучив цю ж саму думку [21]. Проросійські ЗМІ 
вже подали інформацію, як однозначну підтримку ПЦЧЗС 
і особисто Ростислава позиції РПЦ та Московського па-
тріархату в українському питанні. Зазначимо, що на уро-
чистості з нагоди інтронізації Кирила особисто був лише 
митрополит Ростислав, і делегації (без предстоятелів) Ру-
мунської, Болгарської, Польської православних церков. Не 
було представників Елладської та Кіпрської церков. Під-
креслимо й те, що деякі делегації, зокрема, Румунська від-
мовили в інтерв’ю російським ЗМІ.

Отже, на сьогодні позицію помісних православних цер-
ков країн ЄС можна підсумувати таким чином: жодна з 
них офіційно не прийняла рішення про невизнання Пра-
вославної Церкви України або категоричне засудження 
томосу. Проросійські ЗМІ спотворюють інформацію, на-
голошуючи, що всі православні церкви (окрім Констан-
тинопольської) вже не визнали і не визнають української 
автокефалії, а підтримують РПЦ, Московський патріархат 
та Онуфрія. Водночас, частина помісних церков країн ЄС 
активно й не висловлюють позицію щодо українського 
питання (наприклад, Румунська Православна Церква), за-
йнявши вичікувальну стратегію, можливо очікують при-
кладу інших помісних церков. І все ж предстоятелям цер-
ков, які офіційно не коментують дане питання врешті решт 
доведеться оприлюднити позицію щодо Єдиної помісної 
церкви України. Найбільш радикально на сьогодні нала-
штовані Польська та Православна церква Чеських земель 
і Словаччини, вони висловили стурбованість поспішністю 
процесу; наголошують, що держава не повинна втручатися 
у справи церкви; а церковні питання (зокрема й українську 
автокефалію) необхідно вирішувати консенсусом за допо-
могою Всеправославної наради/діалогу; що розкольники 
після покаяння мають об’єднатися з канонічною церквою, 
а тільки потім можливим є обговорення автокефалії. В 
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Елладській, Кіпрській православних церквах вже почався 
процес розгляду питання визнання Православної церкви 
України. Румунська церква планує розглянути питання на 
засіданні Синоду у лютому. Польська Церква скоріш за все 
поки не визнаватиме ПЦУ. Хоча, всередині Польської, Бол-
гарської церков існують неоднозначні погляди щодо ство-
рення єдиної помісної церкви в Україні. Так, голоси чле-
нів Синоду Болгарської православної церкви розділилися 
майже на дві рівні частини.

Безумовно, пройшло дуже мало часу з отримання то-
мосу, необхідно розуміти й те, що РПЦ і політичне керів-
ництво Росії робить все можливе, щоб перешкодити ви-
знанню ПЦУ або хоча б затягнути процес її визнання, і 
Церква України якомога довше не визнавалася світовим 
православ’ям. Експерти вважають, що пресинг/тиск РПЦ 
на помісні православні церкви країн Європи і не тільки є 
надзвичайно потужним. Продовжується інформаційна ві-
йна - російська пропаганда, проросійські ЗМІ в Україні й 
представники російської церкви, що підпорядковується 
Московському патріархату активно розповсюджують міфи 
про томос і автокефалію та «міфи-лякалки». У подальшо-
му, багато чого буде залежати від української державної та 
церковної дипломатії. ПЦУ необхідно працювати над тим, 
щоб інші православні церкви визнали автокефалію. Офі-
ційному Києву важливо спростовувати фейкову інформа-
цію про примус, «міфи-лякалки» російської пропаганди, 
проривати дипломатичну ізоляцію, важливим завданням є 
донести як до міжнародної, так і до української спільноти 
значення томосу. Незважаючи на ці труднощі, процес ви-
знання Української церкви незворотній, і це питання часу. 
Першими скоріш за все з церков країн ЄС визнають ПЦУ 
грецька, кіпрська, румунська церкви; найпроблемнішими 
будуть Польська та ПЦЧЗС для них потрібен час, але рано 
чи пізно і вони ухвалять рішеннями про визнання Право-
славної Церкви України.
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Анотація. Майдан став безумовною подією в сучасній 
Україні, але його резонанс відчутний також у пострадян-
ському світі та Європі в цілому. Ціннісний аспект дозволяє 
показати сутність суспільної трансформації, яка відбува-
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Будь-яка значуща подія сучасного світу зазнає числен-
них відображень та відгуків. Якщо раніше її фіксація під-
лягала жорсткій регламентації з боку влади, то тепер, у час 
інформаційної відкритості й плюралізму, дуже непросто 
прогнозувати, який відгук здобуде конкретний факт у сус-
пільній свідомості. Множинність форм та засобів репре-
зентації в суспільному просторі не тільки зумовлює певну 
дезорієнтацію, а й становить поважний виклик, що поро-
джує потребу по-новому осмислити значення події [21, с. 
23]. Подія також спонукає до переосмислення географіч-
ного локусу, адже локальне дуже істотно впливає на розу-
міння глобального. Нині у світі формується нова стратегія 
соціокультурного простору, в якій ці конкретні чинники є 
безумовно впливовими, а то й визначальними. 

Чинник, про який тут ідеться, викликав потужне змі-
щення стереотипних уявлень про функцію події в сус-
пільному житті. Адже він сколихнув розмаїті верстви сус-
пільства й викликав реакцію в різних сферах суспільного 
життя, тобто в  межах політичного, соціального, культур-
ного, медійного, релігійного тощо дискурсів. Тому надалі 
сформулюємо кілька значень поняття, а також акцентуємо 
на їхній взаємопов’язаності та взаємозалежності, що стали 
неодмінними умовами успіху події. Євромайдан, або укра-
їнська Революція гідності, що відбулася в листопаді 2013 
– лютому 2014 року (її незавершений характер заслуговує 
на окрему дискусію), став знаменною подією не лише в су-
часній Україні, а й у ширших координатах сучасного сві-
ту [29, c. 376]. Якщо говорити про контексти актуалізації 
Євромайдану, то слід виділити принаймні кілька ареалів 
впливу. По-перше, це Євразія, себто пострадянський про-
стір, представлений країнами СНД (головно Росією): на 
цьому тлі увиразнюється стратегічна важливість події, її 
неперехідна якість. По-друге, Євромайдан викликав най-
більш жваву реакцію у Східній Європі, яка є осередком по-
сткомуністичного світу, що переживав аналогічні процеси 
декомунізації та лібералізації наприкінці ХХ та на початку 
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ХХІ століть. Попри впізнаваність актуальної події, тут ви-
никає й чимало розбіжностей – з огляду на геополітичні 
чинники, а також на час події, що передбачає якнайширше 
залучення громадськості до обговорення ситуації через 
мас-медіа. По-третє, йдеться про Європу як інтегрований 
багатьма сучасними зв’язками континент, передусім Євро-
союз, якому делеговано багато повноважень окремих дер-
жав. Останні події в Україні наочно переконують у нероз-
ривності континенту, в тому, що українські проблеми не 
можна сприймати ізольовано від інших. При цьому єдність 
Європи сприймають не тільки як риторичну фігуру, вона 
наповнюється живим змістом і стає гарячим викликом, на 
який треба знайти адекватну відповідь. Про це перекон-
ливо говорив відомий французький філософ і письменник 
Анрі-Леві Бернар, виступаючи на київському Майдані в 
лютому 2014 року: «Ви даєте плоть європейському проек-
тові. Ви повертаєте йому сутність і програму. Ви надаєте 
не тільки більш чистий, а й більш точний і багатий смисл 
слову й ідеї Європи» [2]. 

Український Євромайдан, як слушно наголошував А.-Л. 
Бернар, чітко визначив пріоритети інтеграції українського 
суспільства. Це вкотре варто повторювати, оскільки полі-
тики люблять спекулювати на гаслі європейськості, заяв-
ляючи, що географічно й культурно Україна уже є органіч-
ною частиною континенту. Однак ХХ та ХХІ століття по-
казало різні лики Європи – як світлі, досконалі, привабли-
ві, так і темні, демонічні, трагічні. Майдан – це орієнтація 
передусім не на багатих сусідів та їхні стандарти життя. Це 
свідчення солідарності у відстоюванні наріжних ціннос-
тей. Саме такий акцент дає підстави якнайтісніше асоці-
ювати цю подію з новітньою європейською історією, і так 
само – із сучасними (загалом, досить-таки суперечливими 
й непослідовними, щиро кажучи) ідеями європейського 
простору. На тлі певної розгубленості інтелектуального 
та культурного середовища, стомленого від власної реф-
лексії, Україна виглядає як черговий шанс до відновлення 
морально-етичних засад європейської спільноти. Саме так 
стверджував Анрі-Леві Бернар: «Ваша мрія – це Європа. 
Не Європа фінансистів, а Європа цінностей. Не бюрокра-
тична, а духовна Європа. Не та Європа, що втомилася від 
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самої себе й сумнівається у власному призначенні, а жива, 
вируюча, героїчна Європа. Через те європеєць, який по-
трапляє сюди з охопленої сумнівами Європи, що не уяв-
ляє, хто вона така і куди їй іти, відчуває, здавалося б, забуті 
почуття, коли бачить тут оцей вогонь» [3].  

Більше того, Євромайдан став подією у планетарному 
масштабі, про що переконливо свідчать численні відгуки 
з боку США, Канади, Австралії та інших країн світу. Усі 
зі згаданих контекстів Євромайдану тісно переплітаються 
в осмисленні сучасної України в гуманітарному просторі: 
країни, в якій відбуваються кардинальні зміни, що тісно 
пов’язані з рештою світу і вплинуть на майбутнє Європи 
та людства в цілому. Справді, революція відкрила шлях 
до радикальних реформ в українському суспільстві [29]. 
Проте вона також по-новому відкрила країну для зовніш-
нього сприйняття [28]. Виняткова увага світу, суб’єктність 
у вищих політичних планах та домовленостях, а також 
постійна присутність України в інформаційному просто-
рі планети, особливо – на тлі майже повного ігнорування 
країни у світових медіа раніше, в період 2010-2013 років, - 
це безумовні докази глобального ефекту, який був спричи-
нений Євромайданом. Адже глобалізація, за британським 
соціологом Е. Ґідденсом – це «інтенсифікація поширених 
на весь світ соціальних відносин, які пов’язують відділені 
місця таким чином, що локальні події формуються поді-
ями, що відбуваються за багато миль від них, і навпаки» 
[27, с. 64]. 

Саме так трапилося з Євромайданом: опинившись на 
певний час у центрі європейського та світового інформа-
ційного поля, він зумовив неймовірно швидке й актив-
не поширення знання про Україну. Причому це не тіль-
ки знання про політичні проблеми, а також соціальну, 
ментальну, демографічну, релігійну, культурну ситуації в 
Україні. У цьому проявилася феноменальність новітньої 
української революції. Її немає з чим порівнювати не тіль-
ки у близькій, але й у віддаленій перспективі. Порівнян-
ня з Помаранчевою революцією 2004 року, яке найчас-
тіше звучить у пресі, є тільки віддаленою аналогією [28, 
c. 32-33]. Адже тоді йшлося про фальсифікацію виборів 
президента і відновлення справедливості, однак револю-
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ційні процеси не охопили суспільство настільки глибоко 
й всебічно, як тепер [25; 19]. У ціннісному відношення 
Євромайдан був підтвердженням зрілості українського 
суспільства, оприявнення в ньому основи громадянської 
самоврядності.

Після 2014 року в Україні особливо виразно проявля-
ється потреба системних змін на різних рівнях суспільно-
го життя. Aналітики наголошують на етапності Революції 
гідності: вона поклала край певному періодові історично-
го розвитку України, що тривав від заснування держави 
(1991–2013), а ті зміни, які запровадила, видаються незво-
ротними, навіть попри їхню половинчастість та супереч-
ливість [28]. Завершився перехідний, постколоніальний і 
посткомуністичний етап розвитку, що характеризувався 
непослідовністю, стагнацією та гібридністю форм суспіль-
ної свідомості. Разом з тим окреслилась нова перспектива 
розвитку, заснована на демократичних вартощах, верхо-
венстві права, відкритості суспільства. Відомий історик 
Ярослав Грицак підкреслює саме ціннісний характер змін, 
що відбуваються на наших очах. У центрі актуальних по-
дій, на його думку, «лежить боротьба не за мову чи за інші 
ознаки ідентичності, а за цінності відкритого суспільства. 
Українці називають їх, справедливо чи ні, європейськими 
цінностями. І готові жертвувати заради них багато чим, 
навіть своїм здоров’ям і життям» [4, с. 23]. Як видно, думка 
українського експерта збігається з позицією французького 
філософа А.-Л. Бернара [3].    

Євромайдан як суспільна подія забезпечив перехід до 
нового стандарту життя, який поки що лише частково за-
безпечений у дійсності. Як вважає філософ Тарас Лютий, 
«основним результатом стала не лише неможливість ви-
никнення всепереможної влади, а, передусім, здатність за-
провадити публічну самоврядність і невідворотність пра-
ва бути людиною» [17, с. 41]. Такий креативний потенціал 
засвідчив силу Євромайдану, що не обмежилася громадян-
ським конфліктом зими 2013–2014 років, а проектується 
на сучасне і майбутнє. Тому-то Майдан не вичерпав себе. 
Навіть навпаки, в умовах воєнного конфлікту на Сході та 
мобілізації суспільних сил він народжує нові й нові ініці-
ативи, що перетворюються в широкий, організований рух 
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громадянського суспільства. Сутність актуальної ситуації 
можна виявити також крізь призму кризи суспільних цін-
ностей. Система вироблених історичним досвідом нашого 
континенту цінностей, що ґрунтуються передусім на хрис-
тиянській етиці, була відразу однозначно задекларована 
учасниками революції. Про це свідчить і широко вживана 
назва – Євромайдан. Однак прагнення сучасних українців 
до Європи не може обмежитися лише їхньою доброю во-
лею, воно потребує мобілізації суспільства й системної ро-
боти щодо прищеплення нових цінностей, впровадження 
їх у життя й перетворення в норму соціальних відносин. 

З іншого боку, події зими 2013–2014 років дискредиту-
вали систему цінностей, яку умовно можна окреслити як 
сучасне євразійство [23; 7; 14]. Вироблена ще в 1990-х ро-
ках, на сьогодні вона стала потужним чинником не тільки 
геополітичного впливу, а й тиску сусідньої держави. Кон-
кретніше кажучи, сучасна євразійська доктрина є підсум-
ком радянсько-комуністичного досвіду й модифікацією 
традиційного євразійства в ідею російського світу («рус-
кого мира»). Поступове наростання конфронтації поміж 
Україною та Росією в цій ідеологічній площині зовсім не 
є випадковим. Воно відображає антагоністичні засади ак-
цептованих у суспільстві вартощів: у той час, як більшість 
росіян традиційно ставлять на перше місце цінності ви-
живання, більшість українців обирають цінності самови-
раження [4, с. 17]. Конфлікт двох ціннісних парадигм ви-
явився дуже гострим, драматичним і, на жаль, кривавим. 

Фактично від самого початку Євромайдан завдячує ма-
совим медіа, без яких він просто не зміг би відбутися. Пе-
ріод Майдану спричинив своєрідний інформаційний про-
рив у публічному просторі. Адже тривалий час проблему 
європейського вибору України, європейської орієнтації 
суспільного розвитку та культури влада свідомо марґіна-
лізувала в публічному просторі. Особливість медіа-під-
тримки Майдану в тому, що вона формувалася спонтанно, 
причому з цим пов’язані як її переваги, так і прорахунки. 
Найбільшою оазою свободи слова став Інтернет, який за-
безпечував альтернативною до провладної інформацією 
й дуже швидко набув авторитету в очах українського сус-
пільства. У революції 2013–2014 років найактивніше вия-
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вили себе соціальні мережі: саме завдяки їм громадянське 
суспільство змогло виробити ефективні механізми проти-
дії сповзанню країни до диктаторського режиму.

У ході революційного зриву 2013–2014 років відбува-
лося стрімке зростання суспільного запиту на адекватну 
і оперативну інформацію. Це спонукало до швидких змін 
на телебаченні – не тільки в сенсі звільнення од цензури 
(що, не можна применшувати, було нелегкою справою), а й 
у смислі наповнення контенту. Відомо ж, що «закон видо-
вища – найбільш тоталітарний у вільному світі» [21, с. 30]. 
Телебачення давало ілюзію причетності для мільйонів гро-
мадян, які не могли (з різних – чи то суб’єктивних, чи то 
об’єктивних причин) брати участь у подіях на столично-
му Майдані. Окрім того, воно своєрідно «приватизувало» 
саму подію, переносячи її у простір індивідуальної рефлек-
сії, що неймовірно важливо в умовах переломної ситуації, 
якої ми зазнали в цей період. Перегляди телевізійних но-
вин входили в безпосередній зв’язок із родинними розмо-
вами на кухні, телефонними суперечками чи дискусіями в 
різних локальних спільнотах. Таким чином, вони готували 
громадську думку до сприйняття революції як важливої та 
доленосної події.     

Героями Революції гідності можна з повним правом на-
звати журналістів, письменників та публічних інтелектуа-
лів. Окрім професійних журналістів, найактивнішу роботу 
з інформування розгорнули численні аматори – блоґери, 
активісти, волонтери. Саме завдяки їхнім зусиллям на сьо-
годні маємо тисячі відео- та фотодокументів, що у своїй 
множинності складаються на живу хроніку Євромайдану. 
Ці матеріали переважно були викладені для публічного 
огляду. Проте частина з них усе-таки залишається у при-
ватному вжитку. Так чи інакше, але повну й вичерпну хро-
ніку Майдану зараз годі відтворити – це мала би бути ко-
лосальна робота щодо збирання та каталогізування різних 
приватних фото-, відео- та інших документів, які зберегли-
ся у приватному користуванні.  На сьогодні вже є успішні 
спроби систематизувати такий матеріал, переважно в пу-
бліцистичному жанрі. Окремі автори, відчуваючи неабия-
кий інтерес суспільства до Євромайдану, поспішили уклас-
ти книги репортажів, розслідувань, інтерв’ю, що поверта-
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ють нас до тривожних і героїчних днів та ночей 2013–2014 
років. Ціла низка таких проектів з’явилася останнім часом 
[8; 9; 10; 15; 18; 25]. Їхня поява та популярність переконли-
во засвідчує, що Майдан як подія не втратив актуальності 
в очах українського суспільства, що інтерес до пізнання 
цієї події в усій її складності лише наростає. 

Разом з тим активне осмислення Євромайдану в доку-
ментальній та художній літературі свідчить не лише про 
етапність самої події, а й про її системний характер, оскіль-
ки Майдан викликав цілий каскад відгуків, які, поширю-
ючись у різних сферах суспільного життя, впроваджують 
цінності революції до широкого вжитку. На це працюють 
зокрема видавничі проекти «Майдан. Нерозказана історія» 
Соні Кошкіної [12], «Євромайдан [Звичайні герої]» Ната-
лі Гук [6], «Люди Майдану» за редакцією Лариси Івшиної 
[16] та ін. Вони пропонують пізнання знакової суспільної 
події крізь призму окремих людських історій, і цим самим 
наближають її до розуміння пересічним читачем. Окре-
мо слід згадати про книжки, в яких публіцистика межує 
з автодокументальними жанрами – щоденником, блоґом, 
спогадом, рефлексією, есеєм. Не випадково авторами або 
упорядниками таких видань є професійні письменни-
ки – Андрій Курков, Оксана Забужко, Юрій Андрухович, 
Сергій Жадан, Тарас Прохасько та ін. [10; 13; 15]. Випадає 
відзначити гібридність подібних жанрів, які складаються 
на межі різних дискурсів – художнього, публіцистичного, 
документального. 

Майдан не тільки засвідчив європейський напрям роз-
витку в українському суспільстві, який і раніше не раз був 
декларований у ході розбудови громадянських інституцій 
та свобод. Він також – через ефективну пропаганду в мас-
медіа, через багатоликість культурних візій та мистець-
ких проектів – небаченою мірою стимулював нарощення 
темпів євроінтеграційних процесів в Україні. Попередній 
етап, що припадає на 2014-й та початок 2015-го року, за-
безпечив багатий інформаційний супровід цієї суспільної 
події. Нині триває всебічне, неупереджене й об’єктивне 
осмислення Євромайдану як своєрідного феномену в но-
вітній історії України. 
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АКТИВИ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ 
ЖИДАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ASSETS FOR INTERNATIONAL COOPERATION 
OF THE ZHYDACHIV DISTRICT OF THE LVIV REGION

Анотація. Мета статті полягає в дослідженні актуаль-
них та потенційно можливих туристсько-рекреаційних 
ресурсів у межах Жидачівського району Львівської об-
ласті (регіон Придністер’я). Аналізуються природні, істо-
рико-культурні, біосоціальні активи району у контексті 
розвитку туристичної діяльності. Описано варіанти між-
народної співпраці у Жидачівському районі у контексті 
культурного, рекреаційно-туристичного розвитку.

Ключові слова: Жидачівський район, Журавно, проект, 
міжнародна співпраця, туризм.

Annotation: The purpose of the paper is to study available
and prospective touristic assets within the Zhydachiv district 
of Lviv region (the Prydniestrian region). The articled analyzes
the natural, historical and cultural, biosocial assets of the region 
in the context of tourism development. Different options for in-
ternational cooperation in the Zhydachiv district in the context 
of cultural, recreational and tourist development are explored.

Key words: Zhydachiv district, Zhuravno, project,  internati-
onal cooperation, tourism.

Жидачівський район розташований у південно – схід-
ній частині Львівської області, басейні річки Дністер, яка 
поділяє його на дві частини: північну – лівобережну й пів-
денну – правобережну. Площа району складає 1 000 км2. 
Його протяжність із півночі на південь – 52 км., із заходу 
на схід – 32 км. 
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На півночі і заході район межує з Перемишлянським, 
Стрийським і Миколаївським районами Львівської облас-
ті, на півдні і сході – Калуським та Рогатинським районами 
Івано-Франківської області (рис.). Відстань від кордону з 
Європейським Союзом (Республіка Польща) до кордону 
району – близько 100 км, до обласного центру м. Львова 
– близько 70 км.

1 000 ��2. �������������������������������������� – 52 ��., ����������������� – 32 

��.

��� �������� �� ������� ������ ������ �� ���������������, ����������� �

�����������������������������������������, ���������� �� ����� – ������������

������������� ��������� ������������������� ������� (���.). ��������� ���

�������� �� ������������� ������ (����������� ������) ��� �������� ������ – 

������� 100 ��, ���������������������. ������ – ������� 70 ��.

�������� ����������� �������������� ���������� �������������� ������

������������������ [3]. 

����������� �������������� ����������� ���� ���������� �����������,

�����������, ��� �����������, ����������� ��� ��������� ���������, �������

�������������� ������������, ������������ �����, ������������ ������

����������� ���� ���������� �� ����������, ���������� ������������ ��� ���������

�������������������������������������������, �������������, �������.

Картосхема географічного положення 
Жидачівського району Львівської області [3]

Аналізуючи різносторонню інформацію про територію 
дослідження, констатуємо, що економічний, культурний та 
кадровий потенціал, вигідне територіальне розташування, 
транспортні шляхи, відкривають широкі можливості для 
співпраці з партнерами, залучення вітчизняних та інозем-
них інвестицій у розвиток аграрного виробництва, про-
мисловості, туризму.

Процеси децентралізації у районі призвели до утво-
рення декількох об’єднаних територіальних громад. На 



233

2018 рік у районі є Новострілищанська, Ходорівська, Гніз-
дичівська обєднані територіальні громади (ОТГ). У неда-
лекій перспективі планується створення Жидачівської та 
Журавнівської ОТГ, що посилюватиме потенціал активі-
зації ресурсів та посилюватиме автономність прийняття 
рішень стосовно залучення інвестицій та міжнародної 
співпраці.

Місто Жидачів та Жидачівський район завдяки ряду 
якісних кроків (в попередні роки) намагаються заявити 
про себе як місце туристичного призначення в Україні та 
Польщі через туристично-інформаційну політику. Але по-
тенціал галузі все-таки потерпає через: відсутність чіткої 
стратегії туристичного розвитку, розвинутої туристичної 
інфраструктури та відповідно якісного рівня сервісу; не-
визначеність особливостей притаманних місту з поміж 
міст-конкурентів (таких як: Стрий, Дрогобич, Івано-Фран-
ківськ, Сянок, Перемишль...).

Розвиток транскордонного співробітництва є одним 
із важливих аспектів формування регіональної політики 
кожної території. Жидачівський район – район, який зна-
ходиться в безпосередній близькості до спільного кордо-
ну Львівської області з Польщею. Уже наявний досвід та 
подальша співпраця з польськими організаціями і ком-
паніями може піти на користь економічному і культур-
ному розвитку району. Сьогодні таке прикордонне спів-
робітництво необхідно вдосконалювати та розвивати, 
наповнювати актуальними проектами та ініціативами. 
Таке співробітництво сприятиме підвищенню ролі райо-
ну у зовнішньоекономічних відносинах, входженню до 
європейських організацій регіонального та національного 
характеру. Прикладом такого співробітництва є те, що ГО 
«Асоціація польських підприємців Львівщини» започат-
кувала проект «Журавно – місто історичної та культурної 
спадщини двох народів – українського та польського», що 
реалізується із жовтня 2016 року.

Вже започатковано процес налагодження тісніших 
зв’язків між районом і країнами Європейського Союзу. 
Передбачається, що обсяги допомоги Україні зростуть, а 
отже зростатиме допомога і для району. Близькість розта-
шування району до польських міст і регіонів дасть змогу 
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використати безпосередній їхній досвід щодо можливос-
тей і перешкод на шляху реалізації програм ЄС.

Європейський Союз неохоче надає кошти країнам, які 
не є членами ЄС. Відтак, польсько–українська співпраця 
може стати додатковим позитивним чинником в отриман-
ні певної частини коштів для зміцнення прикордонного 
партнерства.

Співробітництво у рамках єврорегіонів спрямоване 
на поєднання зусиль в економічній сфері, розбудову со-
ціальної, інформаційної та виробничої інфраструктури, 
будівництво та розвиток транспортної мережі, наукової 
та культурної співпраці, охорону навколишнього природ-
ного середовища. Прикордонні території, з врахуванням 
їхньої особливої ролі в процесах розвитку, дуже важливі 
для регіональної політики, яка реалізується як на рівні Єв-
ропейського Союзу, так і окремих держав і регіонів. У ви-
падку прикордонних регіонів ефективність цієї політики в 
значній мірі залежить від підготовки загальних фундамен-
тів довгострокової транскордонної співпраці, виражених 
у відповідних стратегічних документах. «Стратегія тран-
скордонного співробітництва Люблінського воєводства, 
Львівської області, Волинської області та Брестської об-
ласті на роки 2014- 2020»- це документ, який визначає цілі 
і напрямки розвитку транскордонної співпраці. Вона ста-
вить черговий важливий крок до поглиблення цього спів-
робітництва, яке почалося в середині 90-х років XX сторіч-
чя, між Люблінським воєводством і сусідніми областями 
України і Білорусі. Водночас це перший такого типу доку-
мент в масштабі Європейського Союзу, опрацьований для 
транскордонної зони, розташованої вздовж зовнішнього 
кордону ЄС. [1].

Прикладом культурної та туристичної співпраці є намі-
ри про відкриття першого в Україні музею «батькові поль-
ської літератури» Миколаю Рею у смт Журавно.

8 вересня у смт. Журавно, що у Жидачівському районі 
Львівської області, відбулась науково-практична конфе-
ренція, проведена у рамках літературно-мистецького фо-
руму «Діалог двох культур», організована Міністерствами 
культури Польщі та України «Миколай Рей: великий син 
журавнівської землі, провісник польської літератури».
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У рамках цієї події підписано декларацію намірів, 
щодо відкриття музею Миколая Рея у Журавні. Перші 
експонати, зокрема, виставку інформаційних стендів 
двома мовами – українською та польською – з біографі-
єю Миколая Рея та короткими довідками про найвизна-
чніші пам’ятки польської культури на теренах Галичини, 
передано у фонд майбутнього музею, що планується роз-
містити у стінах Ратуші (колишнє приміщення магістра-
ту смт. Журавно).

У рамках цього проекту між ГО «Асоціація польських 
підприємців Львівщини» та Журавнівською селищною ра-
дою підписано меморандум про наміри щодо співпраці й 
популяризації історико-культурної спадщини українсько-
го та польського народів пов’язаної із Журавном.

«Батько польської літератури» походить із містечка Жу-
равна над Дністром. Саме тут 4 лютого 1505 року в сім’ї 
дрібного шляхтича Станіслава Рея та його другої дружини 
Барбари Гербурт, сестри львівського підкоморія Пйотра 
Гербурта-Одновського, вдови Якуба Клюша (Клюса), Яна 
(Івана) Журавінського судилось народитися Міколаю Рею 
– видатному діячеві доби Ренесансу.

До найвідоміших творів письменника належать «Ко-
ротка бесіда між трьома особами: Паном, Війтом та Пле-
баном» (1543), «Життя Йосифа з єврейського роду» (1545), 
«Псалтир Давида» (1546), «Звіринець» (1562) та інші.

Саме ж селище Журавно з історією Республіки Польща 
тісно єднає не лише постать Миколая Рея. Саме в Журав-
но 17 жовтня 1676 р. підписано договір про перемир’я між 
королем Яном ІІІ Собєським та Османською Портою. У 
світовій історії цей акт має назву «Журавнівський мир». 
Позаминулого року тут відзначили 340 років з часу цієї 
події.

Міжнародне співробітництво у туристичній галузі три-
ває у межах Мікропроекту № 8 «Спільне представлення 
туристичних, етнічних та культурних особливостей Жи-
дачівського району (Україна) та Сяноцького повіту (Поль-
ща) на міжнародному туристичному ринку», який реалізо-
вує Жидачівська районна рада в партнерстві з Сяноцьким 
повітом у складі парасолькового проекту № IPBU.03.02.00-
76-820/12-00 «Спільна промоція туристичних можливос-
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тей та культурно-історичної спадщини Львівської області, 
Підкарпатського і Люблінського воєводств» за співфінан-
сування ЄС в рамках Програми транскордонного співро-
бітництва «Польща-Білорусь-Україна 2007-2013». У рам-
ках мікропроекту проводяться дослідження туристичної 
галузі району, різноманітні спільні навчання, майстеркла-
си, презентації, конференції.

Варто вказати і на потенційні осередки активізації ін-
вестиційної діяльності у контексті їхнього залучення у 
туристично-рекреаційне поле економічної активності. Це 
такі об’єкти, як палацово-парковий комплекс у смт Жу-
равно, костел у селі Соколівка, колишній сірчаний кар’єр 
у с. Подорожне.

У Журавно розташований палацово-парковий комп-
лекс, що має історичну та дендрологічну пізнавально-ре-
креаційну цінність та вважається перспективним у сенсі 
вкладання іноземних інвестицій стосовно його відновлен-
ня після пожежі у 2004 році.

Парк вважають пам’ятником садово-паркової архітек-
тури ХVІІІ ст. місцевого значення [Липа О.Л., Федоренко 
А.П. Заповідники та пам’ятки природи України. – К. : Вид-
во «Урожай», 1969. – 188 с.]. У доброму стані збереглася 
будівля журавнівського палацу Чарторийських, також 
розташованого на території дендропарку. На час нашого 
дослідження у ній виконували певні ремонтно-реставра-
ційні роботи, проте їх надто мало через брак коштів. До 
речі, вислів «палац Чарторийських» не зовсім відповідає 
історичному минулому. Більш об’єктивно було б його 
називати палацом Скринських, чи, принаймні, Скрин-
ських-Чарторийських. А історія палацу пов’язана із його 
власниками. Приблизно із 1790 р. ця територія належала 
Т. Жебровському. Його донька Сусанна була дружиною 
В. Скринського. Наступним власником став їхній син Ан-
тоній Скринський. Його донька Хелена (1894-1988) стала 
дружиною князя Казімєжа Єжи Чарторийського (1892-
1936). Саме через останнього власника палац у Журавно 
часто називають палацом Чарторийських.

Унікальним природним (природно-техногенним) 
об’єктом вважаємо найбільший і найглибший кар’єр в За-
хідній Україні в с. Подорожнє, що має 90 метрів завглиб-
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шки, довжиною близько 3 700 м. Площа складає близько 
2,2 тис га.

Територія має потенціал рекреаційно-туристичного 
використання (пішохідні екскурсії, спортивна риболовля, 
стаціонарний рекреаційний відпочинок тощо). Утворене 
озеро потребує заходів з рекультивації та адаптації його 
до рекреаційно-туристичної діяльності [4].

Загалом, завданнями інвестиційної політика має бути:
- розробка та впровадження інвестиційної Концепції, 

направленої як на залучення додаткових внутрішніх та зо-
внішніх інвестицій, в т. ч. іноземного капіталу, так і на за-
безпечення їх максимально ефективного використання.

- застосування ряду сучасних організаційних та фінан-
сових інструментів, які дозволять здійснити конкретні 
кроки по стимулюванню, розробці та втіленню нових ін-
вестиційних проектів на всій території району, особливо у 
сільській території;

- підвищення інвестиційної привабливості району різ-
номанітними інструментами, такими як промоція через 
різні канали, участь у заходах виставкової індустрії тощо.
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ 
УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: 
ЕКОНОМІКО-ТОРГОВЕЛЬНИЙ АСПЕКТ

IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT 
ON THE ASSOCIATION OF UKRAINE AND 

THE EUROPEAN UNION: ECONOMIC 
AND TRADE ASPECT

Анотація. У статті досліджено вплив підписання Угоди 
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на 
зовнішньоекономічну діяльність нашої держави. Проана-
лізовано обсяги експортно-імпортних операцій України з 
ЄС та іншими групами країн. Оцінено поступ України у 
імплементації норм Угоди до вітчизняного законодавства 
та ступінь наближення регуляторного середовища, полі-
тичних, економічних стандартів до стандартів ЄС, зокрема 
у митній сфері та підприємницькій діяльності.

Ключові слова: Угода про асоціацію, зовнішньоеконо-
мічна діяльність, експортно-імпортні операції, захист кон-
куренції, державні закупівлі.

Annotation: The article examines the impact of the signing
of the Association Agreement between Ukraine and the EU 
for the foreign economic activity of our state. The volumes of
export-import operations between Ukraine and EU and oth-
er groups of countries are analyzed. The progress of Ukraine
in implementation of the norms of the Agreement to domestic 
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legislation and the degree of approximation of the regulatory 
environment, political, economic standards to the EU stand-
ards, in particular in the customs sphere and entrepreneurial 
activity is assessed.

Keywords: Association Agreement, Foreign Economic Ac-
tivity, Export-Import Operations, Protection of Competition, 
Public Procurement.

Подальший євроінтеграційний процес помітно акту-
алізував наукові дослідження, спрямовані на оцінку його 
наслідків для різних сфер та окремих галузей економічної 
діяльності з урахуванням вимог Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Єв-
ропейським співтовариством з атомної енергії і їхніми дер-
жавами-членами з іншої сторони (далі – Угода) [7]. 

Безумовно на даний момент підбивати підсумки підпи-
сання та імплементації ще зарано. За оцінками і прогноза-
ми експертів Угоду Україна виконає лише у 2035 році, тоб-
то із запізненням на 10 років [1].

На сьогодні можна стверджувати про поступове на-
ближення України за низкою політичних та економічних 
стандартів до європейських. Щодо стану імплементації за-
вдань проведення реформ в Україні в контексті підписаної 
Угоди, то з 2071 завдання виконано лише 119, щодо 1453 
розгляд ще не розпочато, решта – не виконано [5]. 

Водночас, варто звернути увагу на втрату Україною 
обсягів загального експорту, експорту до країн ЄС брак 
механізмів захисту економіки від імпорту та відсутність 
перспектив членства в ЄС, яке не передбачено Угодою. Ди-
наміка експорту-імпорту товарів наведена в Таблиці 1.

Оцінюючи чотири роки з часу підписання економічної 
частини Угоди варто також звернути увагу на суттєве зни-
ження загальних обсягів експорту товарів України до кра-
їн ЄС, якщо порівнювати кінець 2014 року і кінець 2015 та 
2016 років.

І лише на кінець 2017 року експорт товарів до європей-
ських країн повернувся до обсягів 2012-2013 років (рис 1).

Вважаємо, таке падіння пов’язане не лише з негативною 
кон’юнктурою на зовнішніх ринках для основних товар-
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Таблиця 1.
Динаміка зовнішньої торгівлі України товарами
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*З 2014 без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастопо-
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Джерело: Розраховано авторами за даними [6].
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Рис. 1. Динаміка експорту товарів з України 
*З 2014 без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастопо-
ля і частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській обл.

Джерело: Розраховано авторами за даними [6].
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них груп українського експорту, але і деіндустріалізацію, 
яка відбулася протягом останніх трьох років через втрату 
значної частини ВВП (близько 15%). 

Не можна стверджувати також, що вже відбулася ком-
пенсація втрат від зменшення торгівлі з Росією та кранами 
СНД, існує ще значна кількість суб’єктів господарювання, 
які не змогли переорієнтуватися на ринок ЄС, - це пов’яза-
но і з сертифікацією, і зі споживчими преференціями та 
іншими немитними бар’єрами. 

Водночас, для низки наших галузей ЄС став основним 
торговельним партнером. Наприклад, це легка промисло-
вість, більше від 84% продукції якої іде до ЄС. По пере-
робній деревині і паперовій масі експорт до ЄС понад 50%. 
Машинобудування – близько 50% [3].

Загалом, в останні роки українська економіка зазнає 
впливу низки потужних чинників, які дають мультиплі-
кативний негативний ефект. Одночасно разом з ратифіка-
цією угоди Україна позбулася тих важелів, які дозволяли 
їй захищати економіку від надмірного імпорту. Динаміка 
імпорту товарів в Україну наведена на рисунку 2.�����������������������������������������.�����������������������������������
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Рис. 2. Динаміка імпорту товарів в Україну 
*З 2014 без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севасто-
поля та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 
областях.

Джерело: Розраховано авторами за даними [6].
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В контексті зменшення загального платоспроможного 
попиту української економіки імпорт товарів у 2014-2015 
році теж суттєво зменшився. Однак, темпи його прирос-
ту у 2016-2017 роках суттєво перевищують зростання екс-
порту товарів за аналогічний період, що погіршує загальне 
сальдо торгівлі товарами з країнами ЄС.

Впровадження норм регулювання підприємницької 
діяльності та захисту конкуренції має ряд переваг для 
українського бізнесу, зокрема це імплементація страте-
гії розвитку малих і середніх підприємств, що побудова-
на на принципах Європейської хартії малих підприємств, 
поліпшення бізнес-клімату та підвищення якості функ-
ціонування бізнес-середовища за рахунок спрощення і 
раціоналізації правил і практик регулювання ведення 
підприємницької діяльності, а також розширення регуля-
торного діалогу з питань корпоративного управління. 

В контексті захисту вільної конкуренції угода передба-
чає підвищення прозорості та ефективності діяльності Ан-
тимонопольного комітету України, що позитивно вплине 
на бізнес-середовище в країні, посилення конкуренції, що 
створюватиме потенціал для зниження цін, переорієнтаці. 
державної допомоги на малий бізнес, регіональний розви-
ток тощо. Одночасно, щодо регулювання конкурентного 
середовища для бізнесу є і ряд викликів: посилення конку-
ренції з боку європейських виробників, українські підпри-
ємства можуть мати меншу свободу щодо збуту продукції, 
зокрема щодо ціноутворення і фіксації цін для кінцевих 
споживачів, а реформа системи державної допомоги може 
призвести до зниження / скасування допомоги тим секто-
рам, що її отримують зараз.

Повна імплементація Угоди дасть змогу посилити за-
хист прав інтелектуальної власності в Україні та сприяти-
ме більшій передбачуваності змін економічної політики в 
Україні та ЄС, що сприятиме стимулюванню інновацій та 
модернізації економіки, підвищенню інвестиційної прива-
бливості економіки. Однак, ймовірно паралельно зростуть 
витрати на придбання продуктів, що містить інтелекту-
альну складову [4]. Прогрес виконання зобов’язань у сфері 
діяльності бізнесу можна віднести до категорії  «частково 
успішних», хоча з деякими застереженнями. 
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Станом на 2018 рік відбулась адаптація українського 
законодавства в частині бухгалтерського обліку та ау-
диту шляхом прийняття змін до закону про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні, а також під-
писання законопроекту про аудит фінансової звітності 
та аудиторську діяльність. Можна констатувати, що 
імплементація основних положень європейського зако-
нодавства щодо спрощення фінансової звітності дійсно 
відбувається [1]. 

Значно гіршою є ситуація із захистом прав акціонерів, 
адже найбільш ключові моменти діяльності акціонерних 
компаній, що врегульовані українським законодавством, 
не відповідають європейським вимогам.

Щодо практичної імплементації Угоди, то найбільші 
позитивні тенденції помітні у сфері зменшення технічних 
бар’єрів у торгівлі. Цей сектор найбільш успішний з точки 
зору адаптації законодавства, і запровадження нових норм 
у практичну діяльність. Вимоги відповідних нормативно-
правових актів Європейського союзу до одиниць виміру, 
вимог для акредитації та ринкового нагляду, безпечності 
продукції, відповідальності за дефекти продукції та сис-
теми маркетингу продукції були повністю імплементовані 
до українського законодавства [1].

Сектор державних закупівель також є одним із успішних 
секторів адаптації законодавства до норм ЄС, а більшість 
зобов’язань відповідно до Угоди виконується вчасно і без 
порушення вимог до їхньої якості. Ухвалено Закон «Про 
публічні закупівлі» [2], запроваджено стандарти, що регу-
люють процес укладання державних контрактів, а також 
прийнято базовий програмний документ «Про Стратегію 
реформування системи публічних закупівель («дорожню 
карту»)».

Одночасно, визначені вимоги до процесу укладання до-
говорів про закупівлі, проведено інституційне розділення 
повноважень між Міністерством економічного розвитку і 
торгівлі та Антимонопольним комітетом України як орга-
нами, де перший має формувати державну політику у сфе-
рі закупівель, а другий – переглядати рішення замовників 
[1; 4].

Імплементація Угоди врахована також при ухваленні 
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чинної редакції Митного кодексу, зокрема в частині вимог 
ЄС про звільнення від податку на додану вартість і мита на 
товари, що ввозяться особами, які подорожують з третіх 
країн, а також вимоги щодо кодифікації і стягнення акциз-
ного збору з тютюнових виробів. Однак для забезпечення 
повної уніфікації національних норм із вимогами ЄС необ-
хідно доопрацювати Митний кодекс.

Власне, темпи імплементації зобов’язань у митній сфері 
є найповільнішими з-поміж інших сфер, передбачених в 
Угоді про асоціацію. Проте нормотворчі зрушення все ж 
відбуваються, у Верховній раді на розгляді перебувають 
п’ять євроінтеграційних законопроектів, що мають адап-
тувати національне митне законодавство до норм ЄС. Їхні 
положення здебільшого спрямовані на забезпечення від-
повідності положень Митного кодексу України Митно-
му кодексу ЄС (UCC), а також важливі для приєднання 
до Конвенцій про єдиний режим транзиту та спрощення 
формальностей у торгівлі товарами [1].

Перевагами повної імплементації Угоди у митній сфе-
рі є: спрощення митних процедур, більша автоматизація 
митних процедур, а отже створення митного середови-
ща, яке аналогічне існуючому в ЄС, створення механізму 
постійних консультацій між митними органами і бізне-
сом, заборона використання мінімальної митної вартос-
ті, скорочення витрат, пов’язаних з митним оформлен-
ням [4].

Зауважимо, що поглиблена і всеосяжна зона вільної 
торгівлі із ЄС стосується не лише зовнішньої торгівлі, вона 
є набагато ширшою і глибшою. Головна цінність партнер-
ства – це наближення політичних, економічних стандар-
тів, зближення загалом із Європейським союзом. основна 
додана вартість Угоди про асоціацію – в гармонізації ре-
гуляторного середовища. Угода продовжує економічні ре-
форми, розпочаті в країні, тому, вважаємо, приноситиме 
результати з року в рік все більші. 
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ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ В УКРАЇНІ: 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР

THE ENERGY EFFICIENCY IN UKRAINE: 
EUROPEAN MEASUREMENT

Анотація. У статті розглянуто довгий та тернистий шлях 
України в ЄС в аспекті вирішення проблем енергетичної 
ефективності та енергозбереження. Проаналізовано осно-
вні статистичні та енергоекономічні індикатори виробни-
цтва основних видів будівельних матеріалів в країнах ЄС. 
Представлено порівняльні показники енергоємності ВВП 
України та інших європейських країн. Здійснено критич-
ний аналіз національних особливостей в досягненні ви-
соких стандартів з енергетичної ефективності. Охаракте-
ризовано перспективні напрямки становлення України як 
європейської країни в частині ефективного та раціональ-
ного споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Ключові слова: євроінтеграційні процеси, енергетична 
ефективність, енергоємність, державна політика, промис-
ловість будівельних матеріалів.

Annotation: In this article the long way of Ukraine’s Europ-
ean integration in the sphere of energy efficiency is discussed.
The main statistic and energy coefficients on embodied energy
in different construction materials are analyzed. Also, the com-
parative analysis of energy intensity indicator in Ukraine and 
other European countries is represented. The perspective dire-
ctions of energy efficiency improvements in Ukraine are given.
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Євроінтеграційні процеси в Україні набувають масш-
табного значення, що стосується різноманітних сфер гос-
подарювання. Не виключенням є процеси підвищення 
енергетичної ефективності та популяризація енергозбе-
реження як важливого аспекту розвитку економіки будь-
якої країни. Досвід розвинених країн свідчить, що швидке 
досягнення міжнародної конкурентоспроможності націо-
нальної економіки можливе там, де основним приорітетом 
державної політики постала енергоефективність. Якщо в 
Західній Європі величина потенціалу енергозбереження 
становить 10–20% від обсягів споживання енергоресурсів, 
то в Україні воно перевищує 45%[3, с.83].

Країни ЄС величезне значення приділяють проблемі 
енергозбереження та процесам підвищення енергетичної 
ефективності, зокрема і в будівельній галузі. На європей-
ському рівні ця проблематика розглядається крізь призму 
п’яти основних напрямків, як важливих джерел зниження 
енергетичного споживання, що базуються на комплексній 
оцінці життєвого циклу будівельного об’єкту. Враховуєть-
ся, зокрема, енергоємність ресурсу на стадії видобування 
та виробництва, затрачена енергія при транспортуванні 
матеріалів, паливно-енергетичні витрати при зведенні бу-
дівельного об’єкту, енергетична потреба впродовж усього 
терміну експлуатації та енерговитрати внаслідок утилізації 
цього об’єкту. Такий підхід забезпечує комплексну оцінку 
напрямків зниження рівня енергетичного споживання на 
кожному етапі життєвого циклу будівельного об’єкту[5] .

Основним законодавчим інструментом для досягнен-
ня високих енергетичних показників в будівлях в країнах 
ЄС є Директива про енергетичну ефективність будівель 
(2010/31/EU). Згідно даного документу, країни-члени зо-
бов’язались мінімізувати енергетичне споживання як при 
зведенні нових, так і в існуючих будівлях та забезпечувати 
відповідну сертифікацію об’єктів житлового фонду. Засто-
сування енергетично ефективних будівельних матеріалів 
з порівняно нижчими показниками спожитої енергії при 
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будівництві – один із стратегічних напрямків зниження 
рівня енергетичної залежності країни.

Усвідомлюючи пряму залежність майбутньої вартості 
будівельного об’єкту від вартості будівельних матеріалів, 
що формують основну статтю кошторисних витрат, в кра-
їнах ЄС реалізуються напрямки зниження енергоємності 
ще на стадії виробництва. Відповідно стратегічне значен-
ня мають показники енергоємності (energy intensity або 
embodied energy) виготовлення окремих видів будівельних 
матеріалів. Обсяги спожитої (уречевленої) енергії для ви-
робництва основних видів будівельних матеріалів в краї-
нах ЄС представлено на рис.1.

Найбільш енергоємними в країнах ЄС залишаються 
процеси виробництва металевої продукції, хоча його част-
ка в загальному річному споживанні для потреб будівни-
цтва залишається незначною - на рівні 3%.

За даними [8, с. 36] країни ЄС (EU27) в середньому спо-
живають від 1,2 до 1,8 млн. т будівельних матеріалів на од-
ного мешканця. Такий рівень споживання вимагає значних 
витрат паливно-енергетичних ресурсів, що складає близь-
ко 2,0-2,8 млн. ТДж (48-65 млн. т н.е.) щорічно. В структурі 
споживання найбільшу питому вагу складають бетон та 
заповнювачі до бетону (пісок, щебенева продукція, гравій) 
42% та 45,7% відповідно (рис. 2). 

�� �� ��������� ��������� ��� �������������� ����������� ������������� ��������

���������� �����. ������������� ������������ ����������� �����������

���������������������������������������������������������������������������

– ����� ��� ������������� ���������� ��������� ������ ������������� ����������

������.

������������� ������ ����������� ����������� ��������� ������������

�������� ���� ��������� ������������ ����������, ��� ��������� �������� ������

������������ ������, �� �������� ��� ������������� ��������� ��������

�������������� ��� ��� ������� �����������. ����������� ������������ ��������

������ ���������� ������������� (energy intensity ��� embodied energy) 

������������� �������� ������ ������������ ����������. ������� ��������

������������) ���������������������������������������������������������������

������������������������������.1.

���. 1 ������������������������������������������������������������

���������������������������������� (EU27) [8, �. 35])

��������� ������������� �� �������� ��� ������������ �������� �����������

���������� ���������, ����� ����� ������� �� ����������� �������� ����������� ���

���������������������������������������� - �������� 3%.

��������� [8, �. 36] ��������� (EU27) ��������������������������� 1,2 ��

1,8 ���. �� ������������ ����������� ��� ������� ��������. ������ ������

����������� �������� �������� ������� ��������������������� ��������, ��
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Рис. 1 Обсяги енергетичного споживання на 
виробництво окремих видів будівельних матеріалів 

країнами ЄС (EU27) [8, с. 35]) 
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Наразі в європейських країнах проблема енергозбере-
ження стоїть дуже гостро, що пояснюється усвідомленням 
неминучості вичерпання природних ресурсів, нагальною 
проблемою глобального потепління внаслідок надмірних 
викидів вуглекислого газу, проблем, пов’язаних з утилі-
зацією будівельних відходів та багато інших екологічних 
аспектів.

Європейський досвід підтверджує, що енергозбережен-
ня та заходи з підвищення енергетичної ефективності – це 
перш за все процес інвестування в інноваційний розвиток 
та технологічну модернізацію виробництва. І навпаки, ви-
сокий потенціал зниження енергоємності сприятиме роз-
витку інноваційної інфраструктури із подальшим інвести-
ційним забезпеченням.

�������� ������� 2,0-2,8 ���. ��� (48-65 ���. �� ���.) �������. �� ���������

�������������������������������������������������������������������������

������, ������������������, ������) 42% �� 45,7% ���������� (���. 2).  

������� �� ������������� �������� ��������� ����������������� ������� ����

������, ��� ������������ �������������� ������������ ����������� ���������

��������, ���������� ���������� ������������ ����������� ���������� ���������

�������� ������������� ����, �������, ����������� �� ������������ �����������

���������������������������������������������.

������������� ������� �����������, ��� ����������������� ��� ������� �

������������������������������������ – ������������������������������������

������������� ��������� ��� ������������� ������������� �����������. �� �������,

�������� ���������� ��������� �������������� ���������� ��������� ������������

�������������������������������������������������������.

���. 2 ���������������������������������������������������������������

(EU27), % ������������������� [8, �.21])

������������������������������, �������������������������������������

������������ – ��������� ������� ������������� ����������������������,

��������� �� ������� �������� �������������� �����������. �����������

������������ ������� ��������, ��� �������� ��������, ������������� ���������

����������, ���������� ����������� ��� ������������� �������� ���, ��

���������������� �� ����������� �������� ������ ��� � 80-90-�� ������ ��������

��������. ������������ �������� ������ �����, ����� ��� �����������

���������������������������������������� ����������, ��������������������� �

����� ; 41,9

�����, ������,
������; 45,7

�����; 6,8
�����; 2,9 ��������; 1,6

������; 0,6

Рис. 2 Структура річного споживання будівельних 
матеріалів країнами ЄС (EU27), % 

(складено на основі [8, с.21]) 

Енергозбереження та діяльність, спрямована на підви-
щення енергетичної ефективності – ключовий аспект за-
безпечення конкурентоспроможності, особливо в умовах 
високої енергоємності виробництва. Український промис-
ловий сектор сьогодні, за різними оцінками, використовує 
застарілі технології, виробниче обладнання та устаткуван-
ня нарівні тих, що експлуатувалися в розвинених країнах 
світу ще в 80-90-х роках минулого століття. Непоодинокі 
випадки мають місце, коли на вітчизняних підприємствах 
застосовуються енергоємні технології, що використовува-
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лись в Європі ще в 60-х роках і на сьогодні визнані неефек-
тивними та «вмираючими» [1]. 

Внаслідок такого технологічного відставання Україна, 
порівняно з іншими європейськими країнами, характери-
зується високою енергоємністю національної економіки 
(рис. 3). В глобальному рейтингу енергоефективності за 
2017 рік, складеному Міжнародним економічним фору-
мом, Україна займає 73 місце із 127 країн-учасників. Цим 
самим, наша країна поступилась практично усім європей-
ським країнам, а рівень ефективності споживання енер-
горесурсів прирівнюється до таких держав, як Нікарагуа 
та Гана. За показниками виробництва одиниці спожитої 
енергії Україна займає 119 місце та 122 місце за показни-
ком імпортозалежності (величина імпорту перевищує 
12% ВВП) знову ж із 127 країн-учасниць рейтингу. У 2017 
році обсяг споживання природного газу в Україні склав 32 
млрд. м3, з яких 14 млрд. м3 (майже 50%) імпортовано з 
країн Європи. 

Енергоємність національної економіки характеризуєть-
ся досить слабкою динамікою. Так, на початку 90-х мину-
лого століття цей показник становив 0,62 кг н.е./$, у 2000 
році його значення склало 0,52, а у 2010 році – 0,35. Хоча, 
за останні роки активна державна політика та дієві меха-
нізми стимулювання енергозбереження сприяли суттєвим 
зрушенням в цьому напрямку.

����������� 60-���������������������������������������������� «����������»

[1].  

���������������������������������������������������, ������������������

�������������� ��������, ����������������� �������� �������������

������������� ��������� (���. 3). �� ������������ ��������� ������������������

�� 2017 ���, ����������������������� �������������������, �������� ������

73 ������ �� 127 ���������������. ���� �����, ����� ������� �����������

���������� ����� ������������� �������, �� ������� ������������� ����������

��������������� �������������� ��� ������ ������, ��� ���������� ��� ����. ��

������������ ������������ �������� ��������� ���������������� ������ 119 �����

�� 122 ������ ��� ����������� ����������������� (��������� �������� ���������

12% ���) ������ �� �� 127 ��������������� ��������. � 2017 ����� �����

����������� ����������� ����� ���������� ����� 32 ����. �3, �� ���� 14  ����. �3

������ 50%) ��������������������������.

���. 3 �������������������������������� (the energy intensity of the GDP) 
�������������������� 2017 ���� ���������������������������� [6]) 

������������������������������������� �������������������������������

���������. ���, ���������� 90-����������������������������������������� 0,62 

������./$, � 2000 ������������������������� 0,52, ��� 2010 ���� – 0,35. ����, ��

�������� ����� �������� ��������� ��������� ��� ������ ���������� ������������

������������������������������������������������������������.

�� �������� ����������� ����������� ��������������������� ��������

������������������������������. �����������������������������������������
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Рис. 3 Порівняльні обсяги енергоємності 
(the energy intensity of the GDP) деяких країн світу у 2017 р.

(складено авторами на основі [6])
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В Україні найбільшим споживачем паливно-енергетич-
них ресурсів залишається промисловий сектор. Найбільш 
енергоємними є виробництва сталі та чавуну. Питомі ви-
трати природного газу у доменному виробництві складають 
близько 100 м3/т чавуну, а в перерахунку в умовне паливо 
питоме споживання становить – 750 кг у.п./т, в порівнянні 
із 230-270 кг у.п./т, що характерно для європейських країн. 

Сектор промисловості будівельних матеріалів формує 
величезна кількість підприємств з давньою радянською іс-
торією та відповідним виробничо-технологічним забезпе-
ченням. Основними споживачами паливно-енергетичних 
ресурсів залишаються підприємства цементного виробни-
цтва, скла та цегли. 

На підприємствах цементної промисловості відбулось 
суттєве скорочення питомих витрат енергоносіїв. Так, у 
2015 році (починаючи з 2016 року статистичні дані щодо 
питомих витрат енергоресурсів на виробництво промис-
лової продукції відсутні) використано умовного палива 
(природний газ) –  62,5  кг у.п./т, порівняно із 178,3 кг у.п./т 
у 1996 році. Зниження питомих витрат енергоресурсів від-
булось і на підприємствах цегельного виробництва у 2015 
році порівняно із 1995 роком. Так, у 1995 році на вироб-
ництво однієї тисячі штук цегли було затрачено 216,4 кг 
умовного палива (природний газ) та 107,1 кВт/год. елек-
тричної енергії. У 2015 році на аналогічні потреби вироб-
ництва затрачено 170,3 кг умовного палива або на 13,8% 
менше та відповідно – 101,2 кВт/год. електроенергії, що 
менше на 3,5%  ніж у 1995 році[2, с.263-264].

Ще в минулому столітті був спроектований курс Укра-
їни в ЄС, проте реальні зрушення та очевидні результати 
датуються лише сьогоденням. В першу чергу відчуваються 
зміни в державному регулюванні сферою енергоефектив-
ності. В Україні діє велика кількість документів, що регу-
люють питання енергоефективності. Це і Національний 
план дій з енергоефективності та Дорожня карта до ньо-
го, також на національному рівні імплементовано низку 
Директив ЄС в сфері енергоефективності та енергозбере-
ження[8]. Сьогодні в країні діють державні програми з ре-
альним фінансуванням, а саме Урядова програма «теплих» 
кредитів, державна програма часткової компенсації уте-
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плення помешкань, що включає заходи з теплової модер-
нізації усіх конструктивних елементів будинку. 

Лише останні два роки почав масово працювати «зеле-
ний» тариф, хоча відповідна законодавча база сформова-
на давно, проте він був доступний для дуже вузького кола 
споживачів-монополістів та тривалий час цей ринок був 
закритий для інших промислових та приватних інвесто-
рів. В першу чергу на державному рівні послабшали адмі-
ністративні перешкоди та ринкові бар’єри для внутрішніх 
споживачів на видачу «зелених» тарифів[9]. Сьогодні в 
Україні ціна «зеленого» тарифу складає 15 євроцентів за 
кВт/год. і є однією з найбільших у світі (для порівняння 
у Німеччині – 4-5 євроцентів за кВт/год.). Усі ці фактори 
сприяли стрімкому розвитку альтернативної енергетики 
і вже у 2018 році сумарна потужність сонячних електро-
станцій перевищила 1,2 ГВт, а залучений інвестиційний 
ресурс склав 2,55 млрд. євро (2012-2017 р.р.).

Цілком очевидно, що в результаті такої активізації зрос-
ло цінове навантаження на внутрішньому ринку, і як на-
слідок спричинило суттєве зростання тарифів на електрое-
нергію як для промислових споживачів, так і для населення. 
Тому, наразі гостро постало питання перегляду основного 
тарифу на «зелену» енергію та поступовий перехід до «зеле-
них» аукціонів (Верховна Рада у першому читанні ухвалила 
відповідний законопроект). Проведення таких аукціонів 
сприятиме встановленню справедливих тарифів та забез-
печить  конкурентні умови серед інвесторів.

Підписавши угоду про асоціацію з Європейським со-
юзом, Україна тим самим зобов’язалась відповідати висо-
ким стандартам з енергетичної ефективності. Тривалий 
період досить наповнене законодавство з енергоефектив-
ності залишалось просто паперовими деклараціями та не 
реалізованими документами. Сьогодні завдяки особливим 
зусиллям державної політики та європейській підтримці 
вдалося запустити механізм практичної реалізації бага-
тьох норм законодавчої бази та досягти реальних зрушень 
в сфері енергозбереження та енергетичної ефективності.

Проте для вирішення всіх задач, що стоять перед Укра-
їною в сфері підвищення енергетичної ефективності еко-
номіки, від української влади та суспільства вимагається 
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ще багато зусиль, які мають ґрунтуватись на  свідомому 
сприйнятті  необхідності вирішення проблем енергозбере-
ження як засобу підвищення рівня енергетичної безпеки, 
екологічних показників, конкурентоспроможності еконо-
міки тощо.
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«QUO VADIS»1, БІЗНЕС В УКРАЇНІ? 
ЯК ЗМІНИЛИСЯ МІСІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ 

ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ УГОДИ 
ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС

«QUO VADIS», BUSINESS IN UKRAINE? 
HOW CHANGED THE MISSIONS OF DOMESTIC 

COMPANIES AFTER THE EU ASSOCIATION 
AGREEMENT SIGNING

1 Quo Vadis? – латинський вираз, що означає «Куди прямуєш?». У пе-
реносному сенсі є пропозицією (у формі питання), задуматися, чи 
правильно людина живе, чи туди йде у своєму житті, чи правильні 
його життєві цілі, цінності тощо. Використовується також у прямо-
му сенсі, як жартівливо-урочиста форма питання про кінцеву мету 
будь-якого руху.
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Анотація. Порівняно місії найбільших вітчизняних 
компаній у 2014 та 2019 роках на предмет декларування 
європейського вектору розвитку бізнесу. Виявлено певні 
закономірності формулювання місій компаніями однієї 
галузі. Виокремлено сильні та слабкі сторони місій вітчиз-
няних компаній. Запропоновано рекомендації щодо фор-
мулювання місій вітчизняними компаніями в контексті 
євроінтеграційних процесів у економіці України.

Ключові слова: місія організації, бізнес, європейська ін-
теграція, Угода про асоціацію між Україною та ЄС.

Annotation: missions of the largest domestic companies in 
2014 and 2019 for the declaration of the European vector of 
business development are compared. Certain patterns of miss-
ion’s formulation by companies in one industry are identified.
The strengths and weaknesses of the missions of domestic co-
mpanies are singled out. Recommendations on the formulation 
of missions by domestic companies in the context of European 
integration processes in the Ukrainian economy are proposed.

Keywords: organization’s mission, business, European integ-
ration, Association Agreement between Ukraine and the EU.

В умовах глобалізованого та динамічного світу, бізнес-
організації, які не усвідомлюють, куди вони рухаються, хто 
їхні споживачі та конкуренти, яку потребу на ринку вони 
задовольняють і зрештою – яке їх основне призначення, 
приречені на загибель. Важливим інструментом менедж-
менту загалом і стратегічного управління зокрема, який 
дає відповідь на питання, заради чого створена організа-
ція, що виготовляє чи які послуги надає, як вона це робить 
і для кого, є місія.

Місія організації – це суперзавдання, природа бізнесу, 
основна мета існування та глобальна причина, що спону-
кає займатися саме цим видом діяльності [1, с. 123].

Зарубіжні компанії вже понад півстоліття успішно ви-
користовують місію як інструмент розробки стратегії роз-
витку і представлення організації споживачу та ринку. 
Натомість, вітчизняні підприємства почали формулювати 
свої місії відносно недавно, але враховуючи процеси пе-
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реорієнтації вітчизняного бізнесу на внутрішній ринок і 
ринки країн Європейського Союзу, визначення місії як 
стратегічного орієнтиру діяльності є актуальним і необ-
хідним для підвищення конкурентоспроможності компа-
ній завданням.

Проблематика формулювання місій українських ком-
паній вивчалася вітчизняними науковцями досить побіж-
но. Так, більшість досліджень були спрямовані на страте-
гічне планування, в якому визначення місії розглядається 
як один із етапів розробки стратегії діяльності організації. 
Це, зокрема, праці Р. В. Волошина, В. Т. Дудара, Т. Г. Ду-
дара, Г. І. Кіндрацької, О. І. Ковтуна, О. Є. Кузьміна, О. Г. 
Мельник, А. П. Міщенка. Окремі науковці досліджували 
процеси формування й оцінювання місій промислових 
підприємств. До них, зокрема, належить Р. З. Дарміць, Т. В. 
Мирончук, Х. С. Передало. Однак, питання впливу сфор-
мульованих вітчизняними компаніями місій на загальні 
пріоритети розвитку бізнесу в контексті імплементації 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в Україні дотепер 
не було предметом наукового аналізу і тому розкрито не-
достатньо.

Метою даного дослідження є аналіз місій вітчизняних 
компаній у 2014 та 2019 роках, виявлення закономірностей 
їх формулювання, виокремлення на основі цього зміни за-
гальних орієнтирів розвитку бізнесу в Україні в контексті 
європейської інтеграції. Для досягнення поставленої мети 
використано метод контент-аналізу публічної інформації 
про місії вітчизняних компаній, яку вони розміщують на 
своїх офіційних інтернет-сайтах. При цьому постійно про-
водилася оцінка місій українських бізнес-організацій на 
предмет дотримання основних критеріїв щодо їх форму-
лювання.

Аналіз вітчизняних і зарубіжних джерел дає змогу ви-
окремити такі основні вимоги до формулювання місії ком-
паній:

- місія формулюється у вигляді декларативної заяви та 
не може зводитися до отримання прибутку;

- місія орієнтована на перспективу та не залежить від 
поточного стану справ;

- місія складається з образу та кредо. Образ дає відпо-
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відь на питання, для чого існує певний бізнес, і охоплює 
історію розвитку компанії, визначення сфери діяльності в 
термінах ринку, особливості діяльності, стиль поведінки 
менеджерів. У кредо декларується ставлення до власників, 
працівників, споживачів, постачальників.

Ці вимоги є основоположними критеріями оцінювання 
місій вітчизняних компаній.

У даному дослідженні 2014 рік є «точкою відліку», адже 
саме у цьому році відбулося підписання та ратифікація 
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторо-
ни [2]. Тому у якості вибірки для аналізу місій взято ком-
панії з рейтингу «200 найбільших компаній України у 2014 
році», опублікованого журналом «Forbes Україна». Для по-
рівняння місії представлених у цьому рейтингу компаній 
проаналізовані на теперішній момент часу, тобто станом 
на початок 2019 року.

На відміну від інформації Державної служби статис-
тики України, рейтинг журналу «Forbes Україна» є більш 
деталізованим і характеризує економіку загалом, по галу-
зях і в розрізі окремих компаній. При складанні рейтингу 
використовувались офіційні дані компаній і опублікована 
фінансова інформація, а вартість компаній виводилася за 
допомогою оціночних мультиплікаторів з урахуванням 
країнового та регіонального ризику і даних «Bloomberg», 
інвестиційних компаній «АРТА» і «Concorde Capital» [3]. 
Оскільки загальний дохід наведених у рейтингу компаній 
за 2014 рік склав понад 1,39 трлн. грн., або 88,5 % реально-
го валового внутрішнього продукту країни2, то це свідчить 
про репрезентативність вибірки та можливість за резуль-
татами аналізу сформулювати висновки щодо пріоритетів 
розвитку бізнесу в Україні у 2014 році, тобто на час підпи-
сання Угоди про асоціацію.

Згідно запропонованої гіпотези про існування певних 
закономірностей щодо формулювання місій в межах од-

2 За даними Державної служби статистики України реальний ВВП 
України у 2014 році становив 1 трлн. 566,7 млрд. грн. (у фактичних 
цінах).
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нієї галузі господарства, обумовлених наявністю прямої 
конкуренції між економічними суб’єктами, однотипністю 
споживачів, однаковими економіко-правовими умовами 
ведення бізнесу, аналіз і оцінку місій вітчизняних компа-
ній ми проводимо за найбільш прибутковими галузями 
економіки України (табл. 1).

Металургія як найприбутковіша галузь економіки Укра-
їни представлена в рейтингу двадцяти однією компанією, 
з яких 8 компаній у 2014 році декларували свої місії на 
офіційних інтернет-сайтах. Проте з проаналізованих під-
приємств лише «АрселорМіттал Кривий Ріг» робив у своїй 
місії акцент на екологію та безпеку продукції (місія – виро-
бляти безпечну екологічну сталь). Інші компанії, зокрема, 
«Метінвест», відверто декларували споживацький підхід 
до ведення бізнесу (місія – стати повідним інтегрованим 
виробником сталі в Європі, що демонструє стійке зростан-
ня й прибуток, незалежно від фази економічних циклів, і 

Таблиця 1
Найбільш прибуткові галузі економіки України

(за результатами рейтингу журналу «Forbes Україна»
«200 найбільших компаній України у 2014 році»)
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що забезпечує інвесторам доходи від інвестицій вище се-
редніх галузевих показників). Компанія «Інтерпайп» фор-
мулювала місію дуже стисло, неконкретно, без прив’язки 
до виду діяльності та у вигляді рекламного слогану (місія 
– створити потрібне). Станом на початок 2019 року місії 
згаданих трьох компаній не змінилися. Як і п’ять років 
тому, лише «Метінвест» декларує європейський напрямок 
розвитку бізнесу. Загалом, важливо, щоб місії металургій-
них компаній були спрямовані на збереження екології в 
тих регіонах, де функціонують ці підприємства, на захист 
життя та здоров’я як працівників компаній, так і місцевого 
населення.

Рітейл як галузь економіки України була представлена 
в рейтингу 2014 року 30-ма компаніями, серед яких лише 
12 мали сформульовані місії діяльності. За результатами їх 
аналізу виокремлено три спільні ознаки всіх місій рітейл-
компаній: якість, ціна, технології. Оскільки компанії цієї 
галузі є клієнтоорієнтованими, а конкуренція за спожива-
ча досить жорстка, то місії організацій мають бути спря-
мовані на якість продукції та послуги, потреби, які вони 
задовольняють, і конкурентні переваги на ринку.

У 2019 році такі лідери цієї галузі, як «АТБ-маркет», 
«Епіцентр» і «Fozzy Group», досі декларують у своїх місі-
ях орієнтири якості, ціни та асортименту та жодним чи-
ном не реагують на євроінтеграційні процеси в Україні в 
частині адаптації вітчизняного законодавства до суттєво 
жорсткіших вимог щодо якості та безпеки товарів у Євро-
пейському Союзі.

У нафтогазовій промисловості лише третина компаній 
у 2014 році мала місії, проте вони не відповідали сформу-
льованим критеріям оцінки та мали вигляд слоганів ре-
кламних кампаній. Наприклад, місія компанії «Регіональ-
на газова компанія» на офіційному сайті визначена так: «З 
нами завжди тепліше». З цієї місії незрозуміло напрямок 
діяльності, що, кому та як виготовляє компанія. В окремих 
місіях компаній цієї галузі робився акцент на використан-
ня сучасних технологій, але не зверталася увага на пробле-
ми екології. Як позитивний приклад адаптації стратегічних 
орієнтирів вітчизняних компаній до євроінтеграційного 
вектору розвитку економіки, варто навести оновлену місію 
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НАК «Нафтогаз України» – бути двигуном модернізації та 
професіоналізму в енергетичному секторі України, інте-
грованому з європейським ринком, забезпечуючи безпеку 
постачання енергії за конкурентними цінами, при цьому 
максимізуючи цінність національних ресурсів [4].

Проаналізувавши офіційні інтернет-сайти 18-ти ком-
паній агропромислового комплексу України, виявлено, 
що лише дві з них у 2014 році мали сформульовані місії. 
У своїй місії компанія «Миронівський хлібопродукт» зна-
чною мірою орієнтувався на окремих споживачів і праг-
нув задовольнити їх потреби за рахунок якості продукції 
та сучасних технологій. Натомість, «UkrLandfarming » мав 
більш широку орієнтацію на розвиток країни та світу. Не-
зважаючи на перспективи вітчизняного агропромислового 
комплексу щодо виходу на європейські ринки, розглянуті 
компанії поки що не поспішають декларувати в місіях свої 
європейські стратегічні орієнтири. Також недоліком місій 
цих компаній є невизначеність щодо того, як саме вони бу-
дуть надавати послуги чи виготовляти продукцію.

У галузі енергетики в рейтингу 2014 року було пред-
ставлено п’ять компаній, з яких лише «ДТЕК» мав публічну 
місію: «Ми працюємо для прогресу і розквіту суспільства. 
Наша енергія приносить людям світло і тепло». Ця місія 
відповідає основним критеріям оцінки, адже дає відповіді 
на питання, що виробляє компанія, для чого вона функ-
ціонує, хто є її клієнтом і яку він отримує споживчу виго-
ду. На сьогодні місія «ДТЕК» доповнена стратегічним ба-
ченням стати лідером європейських енергетичних ринків. 
Проте виходячи з глобальних проблем обмеженості при-
родних ресурсів, місії компаній у галузі енергетики пови-
нні містити довгостроковий орієнтир щодо використання 
та розвитку альтернативних (відновних) джерел енергії.

Основним акцентом місій компаній харчової промис-
ловості має бути якість і безпека продукції, яку вони ви-
готовляють, і споживач, потребу якого задовольняють. 
Натомість, у проаналізованих місіях компанії цієї галузі 
своє призначення вбачають у покращенні життя людей і 
суспільства загалом. При цьому незрозуміло, як вони це 
будуть робити та за допомогою чого. Прикладами компа-
ній із нечіткими місіями є «Mondeles Україна» («Створю-
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вати смачні миті життя») та «Nestle Україна» («Якість про-
дуктів, якість життя»).

У рейтингу найбільш прибуткових галузей економіки 
України у 2014 році дистрибуція посідала сьоме місце та 
представлена дванадцятьма компаніями, три з яких мали 
оприлюднені місії на своїх офіційних інтернет-сайтах. У 
них декларувалася якість пропонованої продукції, підви-
щення життя та добробуту суспільства. Однак, врахову-
ючи належність дистрибуції до напрямку ведення бізнесу 
В2В (фірма фірмі), місії таких компаній, окрім якості про-
дукції, мали би декларувати дотримання договірних, га-
рантійних і післягарантійних (утилізаційних) зобов’язань, 
турботу про довкілля та безпеку споживачів.

Хімічна галузь в Україні з 2014 року переживає не най-
кращі часи. Військовий конфлікт поблизу флагманів галу-
зі  концернів «Стирол» і «Сєверодонецький Азот», висока 
ціна на газ, на який припадає 70-75 % витрат при вироб-
ництві азотних добрив, падіння попиту на добрива мали 
би спонукати менеджмент цих компаній до розробки но-
вих стратегій діяльності та формулювання місій, зокрема 
з орієнтиром на ринки Європейського Союзу. При цьому 
акцентом у місіях підприємств хімічної галузі має залиша-
тися турбота про довкілля, працівників і мешканців при-
леглих до виробництва населених пунктів.

У галузі телекомунікації представлено чотири компа-
нії: «Київстар», «МТС Україна (Vodafone)», «Укртелеком» 
і «Астеліт». І лише одна з них не опублікувала своєї мі-
сії – це «Астеліт», що в Україні більш відома під брендом 
«Life» («Лайфселл»). Натомість, інші компанії підійшли до 
формулювання місій досить прямолінійно й акцентують 
увагу на якості послуг і покращенні життя людей. Відмін-
ність полягає лише в тому, що «Київстар» орієнтується на 
все суспільство, «МТС Україна (Vodafone)» – лише на своїх 
клієнтів, «Укртелеком» – як на фізичних, так і на юридич-
них осіб. Європейські орієнтири не декларує жодна зі зга-
даних телекомунікаційних компаній.

Стосовно машинобудування, то в рейтингу воно пред-
ставлене десятьма компаніями, дві з яких у 2014 році мали 
оприлюднені місії. І «Toyota Україна», і «Новокраматор-
ський машинобудівний завод» декларували в місіях своє 
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ставлення до споживача, створення комфорту та позитив-
ної атмосфери для клієнтів. Крім того, «Toyota Україна» ак-
центувала увагу на відповідальності компанії за реалізова-
ну продукцію. На сьогодні місії цих компаній не зазнали 
суттєвих коригувань. Загалом, розробляючи місію маши-
нобудівних підприємств, варто враховувати, що компанії, 
які виробляють продукцію для кінцевого споживання, по-
винні мати клієнтоорієнтовану місію, а компанії, що ви-
готовляють засоби виробництва для інших підприємств, 
мають визначати пріоритетом якість продукції та дотри-
мання договірних зобов’язань.

Отже, за результатами проведеного дослідження сфор-
мульовано висновки щодо місій вітчизняних компаній і 
пріоритетів розвитку бізнесу в Україні в контексті імпле-
ментації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а саме:

- запропонована гіпотеза про наявність закономірнос-
тей формулювання місій в межах однієї галузі економіки 
підтвердилася. Наприклад, компанії галузі рітейл мають 
три стратегічні орієнтири – якість, ціна і технології, а ком-
панії галузі телекомунікацій визначають пріоритетами 
якість послуг і покращення життя людей;

- лише третина з проаналізованих 200 вітчизняних ком-
паній публікують на офіційних інтернет-сайтах свої місії 
(у США – 80-90 %). Причиною такої ситуації може бути 
небажання або невміння керівництва компаній формулю-
вати місії. До того ж ті галузі економіки, що орієнтовані на 
виробництво продукції чи надання послуг безпосередньо 
споживачеві, мають вищу частку сформульованих місій, 
ніж галузі напряму В2В;

- більшість місій вітчизняних компаній формулюють-
ся як рекламні гасла чи слогани, є надто загальними, не 
відображають специфіки конкретної компанії і не орієн-
товані на перспективу. Це може свідчити про ставлення 
керівників підприємств до місії як до сучасного модного 
тренду, а не важливого інструменту стратегічного управ-
ління;

- відсутність оприлюднених місій чи формальний підхід 
до їх визначення може бути симптомом давньої і поки що 
невиліковної «хвороби» вітчизняного бізнесу – непубліч-
ності, тобто неготовності менеджменту великих компаній 
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вести свою діяльність відкрито стосовно споживачів, по-
стачальників, акціонерів і суспільства загалом;

- порівняно з 2014 роком, місії найбільших вітчизняних 
компаній не зазнали суттєвих змін, а тому говорити про 
масову стратегічну переорієнтацію бізнесу на європейські 
ринки та стандарти поки що зарано. Навіть компанії, які 
експортують та імпортують продукцію і товари з Євро-
пейського Союзу, не задекларували як пріоритетом цей 
вектор розвитку.

З позицій сучасних теорій організації, бізнес-компанії 
є живими організмами, які проходять усі стадії розвитку 
– від зародження до занепаду. При цьому пошук свого 
призначення є визначальною силою, що примушує орга-
нізацію рухатися вперед. Коректно сформульована місія 
повинна відображати загальні тенденції розвитку галузі 
господарювання, ринкові, соціальні, демографічні та еко-
логічні запити. Водночас, формулюючи місії, вітчизняні 
компанії декларують не лише пріоритети свого розвитку, 
але в своїй сукупності визначають орієнтири розвитку 
регіону, галузі економіки, держави. Подальші досліджен-
ня стосуватимуться вивчення перспектив запровадження 
зарубіжного, зокрема європейського, досвіду формування 
соціальноорієнтованих місій компаній.
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АНАЛІЗ ТОРГІВЛІ МІЖ КРАЇНАМИ ЄС 
ТА УКРАЇНОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ГРАВІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

ANALYSIS OF TRADE BETWEEN EU COUNTRIES 
AND UKRAINEBY MEANS OF THE GRAVITY MODEL

Анотація. У роботі побудована та проаналізована гра-
вітаційна модель для п’яти європейських країн, що знахо-
дяться на різному рівні розвитку (Фінляндії, країн Балтії 
та України). Дослідження показало, наявність спільної ва-
люти дозволяє збільшити обсяги експорту приблизно на 
п’яту частину. Завдяки розвиненості транспортної інфра-
структури можна суттєво збільшувати обсяги торгівлі в 
Європі, особливо, при залученні країн Східної Європи. 

Ключові слова: глобалізація, гравітаційна модель, тор-
гівля, експорт, Україна.

Annotation: A gravitational model was investigated and an-
alyzed for five European countries that are at different levels of
development (Finland, the Baltic States, and Ukraine). The st-
udy showed that the presence of a common currency increases 
exports by about one-fifth. It is possible significantly increasing
in the volumes of trade in Europe due to the development of 
transport infrastructure, especially with the interaction of Eas-
tern European countries.

Keywords: globalization, gravity model, trade, export, Ukr-
aine.
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Вступ. Лібералізація цін, рух капіталу, усунення тор-
гових бар’єрів і технологічних розробок прискорили про-
цес і наслідки глобалізації. У свою чергу, це призвело до 
суттєвого зростання торгівлі між країнами. Уряди держав 
намагаються створити різні стимули для покращення тор-
гового балансу.

Метою даної статті є надання оцінки процесу транс-
формації держав через тестування гіпотез про торгівельну 
активність країн та рівень їх економічного розвитку. Про-
ведення аналізу базується на гравітаційній моделі для ви-
значення торговельних моделей експорту товарів і послуг 
у Фінляндії, Естонії, Латвії, Литві та Україні.

Огляд літератури. Глобалізація є дискусійним явищем 
протягом всієї історії. З одного боку, економічні, соціальні 
та політичні інтерпретації глобалізації допомагають пояс-
нити її трансформуючий вплив на світову систему, а також 
на країни з перехідною економікою. Зокрема, розпад со-
ціалістичного блоку, поширення ліберальної економічної 
системи та вільної ринкової економіки змусило уніфіку-
вати економічну систему як розвинених країн, так і країн, 
що розвиваються [1]. Відповідно, вплив глобалізації при-
звів до підвищення ефективності руху капіталу та прямих 
іноземних інвестицій, міжнародної торгівлі, інтернаціона-
лізації технологій та економічної діяльності міжнародних 
компаній.

З іншого боку, розвиток глобалізації сприяв підвищен-
ню соціального розшарування населення в усіх країнах. 
Зокрема, рівень нерівності доходів значно зріс практично 
у всіх країнах Європейського Союзу, США, країнах Близь-
кого Сходу, що призвело до соціальних потрясінь, протес-
тів, а в деяких регіонах – до військових конфліктів [7]. 

Перехід до нових умов господарювання був різним у 
країнах світу. Більшість країн Західної Європи та США 
формували умови нового світового порядку на основі 
власних моделей економіки, а тому їх інтеграція була до-
статньо швидкою та безболісною. Країни пост-радянсько-
го блоку мали суттєві проблеми з трансформацією своїх 
систем, з різною швидкістю формували стратегію інтегра-
ції власної економіки до світового співтовариства. 

Зокрема, стратегія країн Балтії полягала у виборі «шоко-
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вої терапії» для швидкого здійснення реформ та завершен-
ня переходу. Як і всі країни перехідного періоду, Естонія, 
Латвія та Литва пережили процес приватизації та реструк-
туризації, стабілізацію макроекономіки, лібералізацію, ін-
ституційні та правові реформи. У цих країнах, на думку 
Л. Кохонена, економічні реформи виконувалися швидше і 
всебічніше, ніж у інших країнах колишнього Радянського 
Союзу. Незважаючи на те, що на початку процесу транс-
формації всі країни мали спільні економічні проблеми, 
особливо зі зменшенням випуску продукції, саме країни 
Балтії були відносно схожі у плані побудови економічних 
структур [5]. 

Зовсім інша ситуація в такій пост-радянській країні як 
Україна. Через брак реформ, високу корупційну складову, 
неузгодження стратегії розвитку, значну економічну та 
політичну залежність від Російської Федерації Україна до-
вгий час не могла здійснити кроки, необхідні для впрова-
дження реального ринкового механізму. Ситуація зміни-
лася у 2014 році після Революції гідності та початку війни 
з Росією. Однак, виділення значних коштів на укріплення 
обороноздатності гальмує шлях розвитку після 2014 року. 

В той же час сучасні тенденції показують, що геополі-
тичні та геоекономічні чинники відіграють провідну роль 
у формуванні як економічної політики, так і розвитку кра-
їни. Останні тенденції свідчать, що роль сировинних еко-
номік має суттєво зменшуватися. Зокрема А. Ставицький 
[6] провів дослідження, згідно з яким за останні десяти-
річчя ціни на основні ресурси зросли у 2-5 разів повільні-
ше, ніж на ціни акцій технологічних компаній. Це означає, 
що основою подальшого розвитку мають стати нові тех-
нології, які зменшать залежність економік, в першу чергу 
від енергії [3]. Цього можна досягти за рахунок збільшен-
ня відновлювальних джерел енергії. Якщо вже сьогодні в 
деяких країнах близько 20% електроенергії виробляється з 
відновлювальних джерел, то до 2050 року майже вся елек-
троенергія буде вироблятися саме за допомогою альтерна-
тивної енергетики [4]. Очевидно, що цей процес не тільки 
посилить енергетичну безпеку країн Європи та світу [8], 
але й сприятиме кращому задоволенню потреб людства. 
Звичайно, що це може спричинити певні загрози для еко-
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номічного зростання. Зокрема, дешевша енергія призво-
дить до збільшення випуску, що створює передумови до 
подальшої автоматизації виробництва, а значить, і заміни 
людей роботами. З одного боку, цей тренд призводить до 
зростання нерівності доходів населення [4], але, з іншого 
боку, держави мають потужні інструменти для усунення 
цих проблем за допомогою бюджетних та фіскальних ме-
ханізмів. 

Розвиток технологій дозволяє суттєво зменшити ви-
трати на транспортування продукції, швидкість доставки 
вантажів, тому ті перешкоди, що заважали розвитку тор-
гівлі та економічній глобалізації раніше поступово змен-
шуються. Це призводить до суттєвого зростання обсягів 
експорту товарів та послуг. Зокрема, якщо розглядати 
експорт товарів та послуг у мільярдах доларів США у по-
стійних цінах 2010 року, то можна відзначити, що загаль-
ні обсяги експорту за останні 37 років зросли у 5,72 рази 
(це відповідає середньорічному зростанню на рівні 4,82%). 
Для країн Європи та Центральної Азії збільшення експор-
ту становило 4,79 рази або 4,32% за рік [10]. 

Дані. В дослідженні були проаналізовані Фінляндія, Ес-
тонія, Латвія, Литва та Україна. Вибір країн пояснюється 
наступними факторами. По-перше, ці країни знаходяться 
відносно недалеко одна від одної, а розміри їх економік у 
цілому співставні. По-друге, вони відносяться до різних за 
розвитком груп. Зокрема, Фінляндія є розвинутою краї-
ною, яка з самого початку брала активну участь у європей-
ському Союзі, ввела євро у 1999 році у першій групі країн. 
Естонія є найбільш розвинутою з балтійських країн, яка 
перейшла на євро з 2011 року. Латвія та Литва вводили 
євро у 2014 та 2015 роках, відповідно. Всі ці країни вже по-
вністю інтегровані до Європейського Союзу, але за період 
з 1992 по 2017 роки вони пройшли важкий шлях транс-
формації. На цьому шляху зараз знаходиться Україна, яка 
поставила за мету вступ до Європейського Союзу. Таким 
чином, наведені країни фактично розділені на три групи: 
давно розвинуті, нещодавно розвинуті, та на шляху роз-
витку. 

Для побудови моделі була зібрана база даних, що міс-
тить річні дані щодо п’яти країн:
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Exp_index – змінна, що визначає індекс експорту до кра-
їни-партнера, 2015 рік дорівнює 1. Для аналізу був взятий 
саме індекс експорту, а не номінальна величина через необ-
хідність в подальшому уникати нестаціонарних процесів. 

GDP_ratio – відношення ВВП країни-експортера до 
ВВП країни-імпортера. Ця зміна характеризує, наскільки 
економіка однієї країни переважає іншу.

GDP_index_C1 – індекс ВВП країни-експортера, рівень 
2015 року дорівнює 1. Аналогічно до індексу експорту, по-
трібно було замінити дані з номінальними величинами для 
уникнення нестаціонарних процесів.

GDP_index_C2 – індекс ВВП країни-імпортера, рівень 
2015 року дорівнює 1.

CPI_ratio – відношення індексу цін між країнами, рі-
вень 2015 року всіх країн рівний 1. Цей показник вказує, 
наскільки швидше чи повільніше зростають ціни у країні-
експортері у порівнянні з країною-імпортером.

Dist – відстань між столицями держав у км. Відстань ви-
міряна за допомогою сервісу Google maps на основі про-
їзду звичайними дорогами. При цьому, слід зазначити, що 
відстань вимірювалася між столицями, хоча доставка ван-
тажів не завжди відбувається саме в них. Також цікавим є 
те, що відстань між двома містами у різні боки може не-
суттєво відрізнятися через різні оптимальні маршрути. 

SeaBorder – наявність портів в акваторії спільного для 
країн моря. Якщо такий порт є, то змінна приймає значен-
ня 1, в протилежному разі – 0. 

Eurozone – ця змінна приймає значення 1, якщо обидві 
країни використовують в якості грошової одиниці євро.

База даних була створена за допомогою даних Світово-
го банку, Євростату, Державної служби статистики Украї-
ни. Через узгодження даних (для України відсутня частина 
даних за 1995 рік), вся база даних розпочинається з 1996 
року. Принцип побудови бази даних дозволив отримати 
одразу стаціонарні процеси з рівнем надійності 95% для 
моделі, що було перевірено за допомогою критерію t-ста-
тистики Брайтунга.

Модель та результати. Для проведення дослідження 
використовується модифіковане рівняння гравітаційної 
моделі. Проста модель тяжіння була викладена Я. Тінбер-
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геном [9] у 1962 році на основі рівня торгівлі між країнами 
як залежної змінної та економічного розміру їхніх торго-
вих партнерів та відстані між фінансовими центрами країн 
як незалежних змінних. У нашому дослідженні ми будемо 
використовувати спеціальну форму гравітаційної моделі у 
такому вигляді:

������� ������������ �������� �� ������� ���������� 95% ���� ������, ��� ����

�������������������������������� t-��������������������.

������� ��� ����������. ���� ����������� ������������ ����������������

������������� ��������� �������������� ������. ������� ������� �������� ����

�����������. ����������� [9] � 1962 ������������������������������������������

��� ��������� �������� ��� ������������� �������� ������ ��������� ���������� ��

��������� ���� ������������ ��������� ������ ��� ����������� �������. �� ������

������������ ��� ������� ���������������� ����������� ������ �������������

�����������������������:

4 5 6 7

ijt 0 1 it 2 jt 3 ijt

ij ij ijt ijt ijt

Exp_Index = + GDP_index_C1 + GDP_index_C2 + GDP_ratio

+ Seaborder + Dist + Eurozone + CPI_Ratio

� � � �

� � � � ��

�� �0��9 – ������������������, �t
ij  – ��������������.

����������� ��������������� ��� ���������� ���������� ������� ����������,

��� ��� ������� ����� ������� ���� ����� ����������� �������: ���� ���������

���������������������������������������������.

���������� ���������� �������� �� ������� �������� ����������� ��������

��������� ��������� �� ������������ ��������. ����� ��� ��������� ���������

����������� ������ ����� ����������� ������������ ��������, ��� ���� ������ ��

����� ���������, ��������, ���������, �������� ����� ��������� �������

EUROZONE_TRADE ������ 0. ������ ����� ������������ ��������� ������� ����

�����������������������������������. ���������������������������������� �

������������ ��������� ��� ��� ��������, ���� �� ��� �����. ����� ����������

����������������������������������������������, ���������������������������,

�����������������������������������, ���������������������������������������

��������������������������������������������.

����������������������������������������. 1. 

Проведення тесту Лагранжа на пропущені випадкові 
ефекти засвідчило, що до моделі слід додати два типи ви-
падкових ефектів: для пояснення міжкраїнної диференціа-
ції та часових періодів. 

Наявність фіктивних змінних у моделі змусила розгля-
дати панельну регресію виключно з випадковими ефек-
тами. Якщо за часовими періодами теоретично можна 
було обмежитися фіксованими ефектами, то для країн це 
було неможливо, оскільки, наприклад, Україна мала зна-
чення змінної EUROZONE_TRADE завжди 0. Через такі 
особливості побудови моделі буде некоректним прово-
дити тест Хаусмана. Тому було вирішено оцінити модель 
з випадковими ефектами як за країнами, так і за часом. 
Якщо міжкраїнна диференціація зрозуміла з логіки ви-
бору держав, вони спеціально підбиралися, щоб мати 
різницю у ступені розвитку, то часова диференціація 
оцінює загальну економічну циклічність розвитку країн 
Європи.

Результати оцінки моделі наведено у табл. 1.
Наведені значення дозволяють провести економічний 

аналіз моделі. Зокрема, ВВП країни-імпортера відіграє зна-
чну роль у формуванні експорту країни. Зокрема, зростан-
ня індексу ВВП у країни-імпортера на 0,01 призводить до 
зростання індексу експорту до цієї країни на 0,0091, тобто 
фактично 91%  додаткових доходів йде на імпорт. В той же 
час зміна ВВП у країні-експортері не відграє значної ролі 
при формуванні експорту: у всіх моделях відповідний кое-
фіцієнт був незначимим.
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В свою чергу співвідношення ВВП має незначний по-
зитивний вплив. Якщо економіка експортера розвиваєть-
ся швидше за економіку імпортера, наприклад, на 1%, то 
це призводить до зростання експорту приблизно на 0,00-
02%. Очевидно, цей ефект буде мати реальний вплив тіль-
ки якщо якась країна розвивається значно повільніше за 
іншу. 

Відстань між країнами передбачувано занижує обсяги 
експорту. Зокрема, кожна 1000 км дороги призводить до 
падіння індексу експорту на 0,016. Очевидно, що ця вели-
чина не є критичною, вона становить лише близько 1,5% 
експорту. 

Проте суттєво впливає наявність спільних портів. Че-
рез незначні логістичні втрати виявилося привабливіше 
везти вантажі на більші відстані. Аналогічно, ситуація з 
портами показує, що схожі економіки, які знаходяться по-
руч, будуть більше конкурувати, а значить, менше експор-
тувати саме до сусідів. Модель показує, що країни Балтії 
знижують індекс експорту на 0,46. Цей коефіцієнт є зна-
чимим при всіх побудовах моделі, а тому можна сміливо 
зробити висновок, що країни одного морського басейну 
занижують свій експорт один до одного принаймні на 40% 

������� 1 

������������������������

��������������: EXP_INDEX 
�������: 1996 2016 
������������������: 21 
���������������������: 20 
�������������������������������: 420 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.463000 0.118247 3.915547 0.0001
GDP_INDEX_C2 0.911427 0.064049 14.23012 0.0000
GDP_RATIO 0.024344 0.008963 2.715892 0.0069
SEABORDER -0.461344 0.120131 -3.840330 0.0001 
DIST -0.000164 4.23E-05 -3.875559 0.0001 
EUROZONE_TRADE 0.192881 0.081609 2.363493 0.0186

R-squared 0.497805     Mean dependent var 0.891672
Sum squared resid 89.81719     Durbin-Watson stat 0.673426

�������: ��������������������

��������� ��������� ����������� ��������� ������������ ������� ������.

�������, ���� ����������������� ��������� ������� ����� �� ����������� ��������

������. �������, ������������������������������������������� 0,01 ����������

��� ���������� �������� ��������� ��� ����� ������� �� 0,0091, ������ �������� 91%  

��������������������������������. ������������������������������������������

��� �������� �������� �������������������� ��������: �� ������������� �����������

�������������������������.

�� ����� ������ ��������������� ���� ���� ���������� ����������� �����.

����� ���������� ����������� ������������� ������� ��� ���������� ���������,

���������, �� 1%, ��� ��� ����������� ��� ���������� ��������� ���������� ��

0,0002%. ��������, ���� ������ ����� ����� ��������� ������ ������� ����� �����

���������������������������������������������.

�����������������������������������������������������������. �������,

����� 1000 ��� ������� ����������� ��� �������� �������� ��������� �� 0,016. 

Таблиця 1
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у порівнянні, якби вони знаходилися в різних місцях Єв-
ропи, тобто спостерігається явище конкуренції. 

Наявність спільної валюти очікувано показало зростан-
ня індексу експорту на 0,19. Тобто, спільна валюта є базою 
для зростання експорту майже на п’яту частину.

Проаналізуємо випадкові ефекти для країн та періодів 
на індекс експорту. Зокрема, експорт з Естонії у балтійські 
країни та Фінляндію має позитивний ефект приблизно у 
3,5-5,5%, а ось до України він занижений на 2%. Експорт 
Фінляндії завищений до України на 20%, Литви на 5%, але 
занижений до Латвії на 16%. Латвійський експорт, в свою 
чергу, завищений до Фінляндії на 8,8%, Естонії (на 2,2%) та 
занижений до України (на 21,6%) та Литви (на 7%). Литов-
ський експорт завищений до Естонії (майже на 6%) та Латвії 
(на 3,4%), але занижений до України (на 52,9%) та Естонії 
(майже на 6%). Такий величезний ефект у відносинах з Укра-
їною можна пояснити недосконалістю українського законо-
давства, яке дозволяло в останні роки завезення литовських 
машин без митного контролю. Наразі ця проблема усунута, 
тому слід очікувати зменшення такого ефекту. Український 
експорт до Естонії завищений на 67,4%, до Латвії – на 21,4%, 
а ось до Фінляндії – занижений на 29%, до Литви – на 3,5%.

Дискусія та висновки. Проведене дослідження дало 
можливість перевірити декілька гіпотез. Зокрема, обсяг 
ВВП країни-партнера позитивно впливає на обсяг його ім-
порту. Модель показала, що країна-імпортер готова витра-
чати близько 90% своїх додаткових доходів на додатковий 
експорт. Таким чином, країни мають бути зацікавлені у 
збагаченні країн-партнерів. Виявлено, що значна відстань 
для транспортування вантажів не є перешкодою для зрос-
тання експорту. Показано, що кожна додаткова 1000 км від-
стані між країнами зменшує індекс експорту приблизно на 
0,1%, що не є критичним. Навіть для найдовших відстаней 
(до 20 тис км) зменшення експорту можливо лише на 2%. 
В свою чергу, введення євро позитивно впливає на обсяги 
експорту. Наявність спільної валюти дозволяє позбутися 
купи бюрократичних формальностей та валютних ризи-
ків, що дозволяє збільшити експорт приблизно на 20%.

Таким чином, проведений аналіз дозволив сформулювати 
наступні твердження. Європейські країни ще вичерпали по-
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тенціалу розвитку власного експорту. Зокрема, залишають-
ся значні перешкоди у країн, в основному, Східної Європи, 
щодо валютного регулювання. Усунення цих бар’єрів могло 
б дозволити збільшити обсяг торгівлі між ними приблизно 
на п’яту частину, що є достатньо вагомим показником. 

Відстані перестають грати визначальну роль у форму-
ванні експорту. Зокрема, вплив відстані між торговельни-
ми партнерами призводить до зменшення експорту менше, 
ніж на 1% для більшості європейських країн. Це свідчить 
про незначну роль транспортних витрат при експортних 
операціях та високу конкуренцію у галузі логістики. 

Країни намагаються підвищити конкурентоспромож-
ність, про що свідчить ефективність збільшення експор-
ту для країн, що не є сусідами. Враховуючи розвиненість 
транспортної інфраструктури, можна суттєво збільшу-
вати обсяги експорту у Європі, особливо, при залученні 
Східної Європи, яка за рахунок збільшення ВВП буде ще 
ефективніше збільшувати експорт. 

Економічне зростання та вирівнювання в умовах госпо-
дарювання нівелюють розбіжності між країнами. Наразі, 
зміна внутрішніх цін не відграє ролі для експорту, співвід-
ношення економік теж не відіграє настільки важливу роль, 
як це було у ХХ столітті. Тому основою для збільшення 
торгівлі є лише стабільність економічного розвитку у Єв-
ропі, прозорі правила гри та можливості послаблення ва-
лютного контролю. За цих умов європейські країни мають 
можливість збільшити взаємовигідну торгівлю. 
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DIRECTIONS OF REALIZATION OF THE UKRAINE–
EUROPEAN UNION ASSOCIATION AGREEMENT 

ON THE USE OF TRANSBOUNDARY NATURAL 
RESOURCES AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Анотація. Розроблено конкретні пропозиції до реа-
лізації Угоди про асоціацію України з ЄС щодо викорис-
тання транскордонних природних ресурсів та збережен-
ня екосистем. Здійснено структуризацію інноваційних та 
традиційних інструментів інституціонального механізму 
екологізації виробництва для попередження й мініміза-
ції транскордонних економічних збитків від забруднення 
навколишнього природного середовища та міжнародних 
конфліктів.

Ключові слова: збереження транскордонних екосистем, 
організаційно-економічні механізми; євроінтеграція, де-
централізація, єврорегіони, публічно-приватне партнер-
ство, еколого-економічна спроможність природогоспода-
рювання територіальних громад.

Annotation: Concrete proposals to realization of the Ukrai-
ne–European Union Association Agreement concerning use of 
transboundary natural resources and ecosystem conservation 
are developed. Structurization of innovative and traditional in-
struments of the institutional mechanism of ecologization of 
production for the prevention and minimization of transboun-
dary economic damage from environmental pollution and the 
international conflicts is carried out.

Key words: conservation of transboundary ecosystems, or-
ganizational-economic mechanisms; eurointegration, decent-
ralization, euroregions, public-private partnership, ecological-
economic ability of environmental management of territorial 
communities.

У зв’язку з тим, що Верховна Рада України 7 лютого 2019 
року внесла поправки до Конституції України, які закріпи-
ли курс на повноправне членство в Європейському Союзі 
та НАТО [1], необхідно це враховувати і в подальших нау-
кових дослідженнях. В пункті 2 ст. 362 Угоди про асоціацію 
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між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода Украї-
ни з ЄС), зазначено: “Особливу увагу Сторони приділяють 
питанням, що мають транскордонний характер”. Так, хи-
жацьке використання корисних властивостей транскор-
донних природних ресурсів однією країною може завдати 
економічні збитки іншій, що має з нею спільний кордон, 
і це призводить до транскордонних конфліктів. Всередині 
Європи десятиріччями не припиняються тліючі конфлікти, 
як між країнами-членами ЄС, так і кандидатами до вступу 
до ЄС (через забруднення, особливо підприємствами Ве-
ликобританії; конфлікт між Великобританією й Іспанією 
стосовно Гібралтару дотепер залишається невирішеним; 
шістдесят років членства двох країн у НАТО не зупинило 
гонку озброєнь між Грецією й Туреччиною й не наблизило 
вирішення проблеми Кіпру, та інші конфлікти). Між Ал-
банією і Грецією розгорілась територіальна суперечка – з 
Тирани до Афін надійшов витриманий в жорстких вира-
зах документ, в якому албанська сторона закликала сусідів 
відмовитися від планів з розвідки вуглеводнів в Іонічному 
морі.

Один із останніх конфліктів в Україні стався через за-
бруднення транскордонної річки. Як зазначено на сайті 
Мінприроди України від 23 січня 2019 р., “Уповноважений 
Уряду України по виконанню Угоди між Урядом України 
та Урядом Республіки Білорусь про спільне використання 
і охорону транскордонних вод звернувся до Уповноваже-
ного Уряду Республіки Білорусь щодо надання актуальної 
інформації про можливого забруднення р. Березина” [2].

Вирішенню теоретичних та практичних проблем тран-
скордонного співробітництва присвячені роботи укра-
їнських: П. Бєленький, Ю.М. Дерев’янко, М. Долішній, В. 
Іголкін, Б. Карпінський, Є. Кіш, О.М. Ковальова, В. Куйбі-
да, М. Лендьел, О.А. Лукаш, В. Ляшенко, Ю. Макогон, М. 
Мальський, Н. Мікула, Є.В. Мішенін, А. Мокій, В.В. Пи-
липенко, С. Писаренко, М. Стеченко, І. Студенніков, А. 
Ткачук, В. Толкованов, О. Чмир; та зарубіжних учених: Б. 
Борісов, Г. Габбе, Р. Герцог, П. Еберхардт, А. Зарді, З. Зьоло, 
М. Ілієва, К. Кліп, П. Кузьмішин, Р. Локателлі, Ж. Марку, Г. 
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Мюдріх, А. Стасяк, Ю. Тей, Г.-М. Чуді та ін. Але доцільний 
наступний розвиток інституціональних механізмів опти-
мізації збереження транскордонних екосистем.

Метою наукового дослідження є розробка пропозицій 
до Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом 
щодо використання транскордонних природних ресурсів 
та охорони природи.

В Україні постійно розвивається законодавство про 
транскордонне співробітництво, створюються нові євроре-
гіони, проекти. В ст. 1 Закону України “Про внесення змін 
до деяких законів України щодо транскордонного співро-
бітництва” (2018 р.) надані визначення термінів: “тран-
скордонне співробітництво”, “єврорегіон” та ін. «Україна 
активно працює над приведенням проекту судноплавного 
каналу «Дунай – Чорне море» до міжнародних екологічних 
вимог». «Національне законодавство приведено у відпо-
відність з вимогами Конвенції Еспо» [3]

Основною перешкодою для управління, пов’язаного з 
транскордонними екосистемами, є небажання ряду дер-
жав йти на компроміс. Розбіжності в екологічному праві 
прикордонних держав робить збереження транскордон-
них екосистем та використання природних ресурсів вдвічі 
складнішим.

Вирішення проблем транскордонного використання 
природоресурсних комплексів в Європейському Союзі пе-
редбачено багатьма нормативно-правовими документами, 
зокрема, Європейською рамковою конвенцією про тран-
скордонне співробітництво між територіальними общи-
нами або властями (Рада Європи, Мадрид, 1980 р.). В ЄС 
для вирішення даної задачі формуються механізми тран-
скордонної співпраці. В останні десятиліття позначилась 
тенденція до децентралізації сфери координації й управ-
ління регіональними політичними процесами. Основним 
способом здійснення даної децентралізації стало викорис-
тання такої форми регіонального співробітництва, як єв-
рорегіон (транскордонний регіон) – добровільна перспек-
тивна форма транскордонної співпраці (єврорегіональне 
співробітництво). В Європі діють єврорегіони: “Гронау” 
(“Euregіo”), “Озеро Констанція”, “Кваркен-МіттСкандію”, 
“Маас-Рейн”, “Татри”, “Верхній Прут” та десятки інших. 
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Найбільш багатонаціональним єврорегіоном є створений 
в 2006 р. “Адріатика”, що включає територію Албанії, Боснії 
і Герцеговини, Хорватії, Італії, Чорногорії та Словенії.

19 із 25 регіонів України є прикордонними За участю 
України створено 10 єврорегіонів – організаційних форм 
транскордонного співробітництва та ефективних інстру-
ментів реалізації зовнішньої політики. «На кордонах Укра-
їни з країнами ЄС створені єврорегіони: «Буг» (Україна, 
Польща, Білорусь), «Карпатський єврорегіон» (Україна, 
Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія), «Нижній Ду-
най» (Україна, Молдова, Румунія), «Верхній Прут» (Украї-
на, Молдова, Румунія). Особливим єврорегіоном є євроре-
гіон «Чорне море» [4, с. 26, 127]

Значна роль в системі транскордонної співпраці з охо-
рони навколишнього природного середовища та реаліза-
ції природно-ресурсних стратегій належить міжнародним 
фінансовим інститутам, зокрема, Всесвітньому банку. В 
Європі практикується створення спеціальних фондів ре-
гіонального розвитку, як Європейський фонд регіональ-
ного розвитку, “Фонд згуртування” та ін. Вже декілька де-
сятиліть транскордонне використання природоресурсних 
комплексів в ЄС та європейських державах, що деклару-
ють політику Євроінтеграції, забезпечені міжнародними 
документами, зокрема: Конвенцією про захист Чорного 
моря від забруднення (1992 р.), Конвенцією щодо співро-
бітництва по охороні та сталому використанню ріки Ду-
най (Конвенція про охорону ріки Дунай) (1994 р.) та ін.

Про ріку Дунай мова йде у главі 19 Угоди України про 
асоціацію з ЄС. В ст. 414 мова йде про збереження водних 
екосистем, у тому числі збереження живих водних ресур-
сів з метою досягнення сприятливого екологічного стану, а 
також про дотримання традиційного способу життя при-
бережних громад та ведення економічної діяльності шля-
хом комплексного використання басейну ріки Дунай.

Якщо реформа адміністративно-територіального 
устрою в Україні буде успішною, відбудеться бюджетна 
децентралізація, самостійні територіальні громади мати-
муть достатню кількість коштів на вирішення екологіч-
них проблем, а прикордонні регіони (по суті, периферійні) 
– ще й надходження від ЄС, формування спроможних ра-
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йонів (повітів чи общин) буде ефективним інструментом 
зниження транскордонної конфліктності. Ефективним ін-
струментом екологічної політики в транскордонних регіо-
нах України буде стратегічна екологічна оцінка (СЕО).

Оскільки транскордонними природними ресурсами є 
атмосферні, водні (в т. ч. морські), земельні, лісові, при-
родні ресурси з асиміляційними властивостями, тому зна-
чна кількість положень Угоди з ЄС стосуються їх, і в т. ч. 
зазначені у додатках ХХХ та ХХХІ до глави 6 “Навколишнє 
природне середовище” розділу V “Економічне і галузеве 
співробітництво”. Стосовно використання транскордон-
них природних ресурсів та охорони навколишнього при-
родного середовища (НПС), Україна зобов’язується посту-
пово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС в 
наступних сферах (вибрані положення додатку ХХХ):

1) Управління довкіллям та інтеграція екологічної 
політики у інші галузеві політики (проте “управління до-
вкіллям” є некоректним виразом, і доцільно замінити на 
“управління в сфері охорони навколишнього природного се-
редовища) (Директива № 2011/92/ЄС про оцінку впливу 
окремих державних і приватних проектів на навколишнє 
середовище (кодифікація) та положення: досягнення до-
мовленостей з сусідніми країнами щодо обміну інформа-
цією та проведення консультацій (ст. 7); запровадження 
заходів щодо повідомлення громадськості про прийняті 
рішення за заявами про надання дозволу на реалізацію 
проекту (ст. 9); Директива № 2001/42/ЄC про оцінку впли-
ву окремих планів та програм на навколишнє середовище 
та положення: встановлення процедури визначення, які 
плани або програми потребують стратегічної екологічної 
оцінки та вимог про те, що плани або програми, щодо яких 
стратегічна екологічна оцінка є обов’язковою, підлягають 
такій оцінці (ст. 3); досягнення домовленостей з сусідні-
ми країнами щодо обміну інформацією та проведення 
консультацій (ст. 7); Директива № 2003/4/ЄC про доступ 
громадськості до екологічної інформації та положення: 
встановлення системи поширення екологічної інформації 
громадськості (ст. 7); Директива № 2003/35/ЄC про забез-
печення участі громадськості у підготовці окремих планів 
та програм, що стосуються навколишнього середовища, та 
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внесення змін і доповнень до Директив №№ 85/337/ЄЕС 
та 96/61/ЄС про участь громадськості та доступ до право-
суддя). На виконання даних положень директив доцільне 
здійснення оцінки впливу інвестиційних проектів на до-
вкілля у транскордонних регіонах та стратегічної екологіч-
ної оцінки.

2) Якість атмосферного повітря (Директива № 2008/
50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря 
для Європи та положення: встановлення системи оцінки 
якості атмосферного повітря відносно забруднювачів ат-
мосферного повітря (ст. 5, 6 і 9); запровадження планів 
щодо якості атмосферного повітря для зон і агломерацій, 
де рівень забруднення перевищує граничну/цільову вели-
чину (ст. 23); Директива № 94/63/ЄС про контроль викидів 
летючих органічних сполук (ЛОС), що виникають зі схо-
вищ нафти та при її транспортуванні).

В п. СЗ 2.4 цілі 2 “Забезпечення сталого розвитку та 
використання природно-ресурсного потенціалу України” 
проекту “Національного плану управління з досягнення 
спільних цілей щодо охорони навколишнього природно-
го середовища на 2016-2020 роки” вже зазначено “Упро-
вадження вартісної оцінки екосистемних послуг”. На 
виконання даних положень директиви пропонується здій-
снювати оцінку асиміляційного потенціалу атмосферного 
повітря. Якщо, наприклад, західні області України мають 
достатньо природних ресурсів з асиміляційними власти-
востями, вони можуть продавати їх регіонам з розвине-
ною промисловістю, де відсутні такі ресурси, і в т.ч. тран-
скордонним регіонам. Це буде досить доречним особливо 
в умовах децентралізації влади, коли кожен регіон пови-
нен забезпечувати себе самостійно.

3) Управління відходами та ресурсами (проте тер-
мін “управління відходами та ресурсами” є некоректним, 
тому доцільно зазначати “управління використанням ре-
сурсів та у сфері поводження з відходами”) (Директива № 
2008/98/ЄС про відходи та положення: підготовка планів 
щодо управління відходами згідно із п’ятиетапною ієрар-
хією відходів та програм щодо попередження утворення 
відходів (Глава V Директиви № 2008/98/ЄС); встановлення 
механізму повного покриття витрат згідно з принципом 
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“забруднювач платить” та принципом розширеної відпо-
відальності виробника (ст.14); запровадження реєстру 
установ і підприємств, які здійснюють збір та транспорту-
вання відходів (Глава IV Директиви 2008/98/ЄС); Дирек-
тива № 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної 
промисловості та внесення змін і доповнень до Директи-
ви № 2004/35/ЄС: встановлення системи, яка забезпечить 
створення/розроблення операторами (суб’єктами госпо-
дарювання) планів управління відходами (визначення та 
класифікація засобів поводження/переробки з відходами; 
характеристика відходів) (ст. 4 і 9)).

На виконання положення “встановлення механізму по-
вного покриття витрат згідно з принципом “забруднювач 
платить” та принципом розширеної відповідальності ви-
робника (ст. 14)” доцільне вилучення екологічної ренти, 
яка повинна йти на збереження та відтворення природних 
ресурсів з асиміляційним потенціалом і забезпечувати ви-
рішення екологічних проблем, і в т. ч. у транскордонних 
регіонах.

На виконання положень цих директив доцільне розши-
рення повноважень та функцій місцевих органів виконав-
чої влади та органів місцевого самоврядування з питань 
розвитку транскордонного та міжрегіонального співробіт-
ництва у сфері поводження з відходами, залучення інозем-
них інвестицій, використання фінансових та інших видів 
ресурсів для забезпечення вирішення проблеми утилізації 
відходів. Для належного поводження з відходами доціль-
ним є створення мережі підприємств з утилізації сміття. 
Вирішення проблем поводження з відходами в транскор-
донних територіальних громадах доцільно через екологі-
зацію виробництв, яка сприятиме попередженню утворен-
ня відходів. 

Для транскордонних територій доцільно зменшити пи-
тому вагу використання натуральних природних ресурсів 
порівняно із середнім у державі, залучати іноземні інвес-
тиції у проекти ресурсозбереження та ін.

4) Якість води та управління водними ресурсами, 
включаючи морське середовище (Директива № 2000/60/
ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у 
сфері водної політики зі змінами і доповненнями, внесе-
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ними Рішенням № 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ЄС 
та положення: визначення районів річкових басейнів та 
створення механізмів управління міжнародними річками, 
озерами та прибережними водами (ст. 3); запровадження 
програм моніторингу якості води (ст. 8); підготовка пла-
нів управління басейнами річок, проведення консультації 
з громадськістю та публікація цих планів (ст. 13 і 14); Ди-
ректива № 2007/60/ЄС про оцінку та управління ризиками 
затоплення та положення: проведення попередньої оцін-
ки ризиків затоплення (ст. 4 і 5); Директива № 2008/56/
ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у 
сфері екологічної політики щодо морського середовища та 
положення: розроблення морської стратегії спільно з кра-
їнами-членами ЄС (ст. 5 і 6); базова оцінка морських вод, 
визначення хорошого екологічного стану та встановлення 
природоохоронних цілей та індикаторів (ст. 5 та 8-10); за-
провадження програми моніторингу для здійснення по-
точної оцінки та регулярне оновлення цілей (ст. 5 та 11); 
підготовка програми заходів для досягнення хорошого еко-
логічного стану (ст. 5 та 13); Директива № 91/271/ЄЕС про 
очистку міських стічних вод зі змінами та доповненнями, 
внесеними Директивою № 98/15/ЄС та Регламентом (ЄС) 
№ 1882/2003 і Регламентом (ЄС) № 1137/2008 та положен-
ня: оцінка стану водовідведення та очистки міських стіч-
них вод; підготовка технічної та інвестиційної програми з 
імплементації вимог до очистки міських стічних вод (ст. 
17); Директива № 98/83/ЄС про якість води, призначеної 
для споживання людиною; Директива № 91/676/ЄС про за-
хист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сіль-
ськогосподарських джерел).

В п. СЗ 2.4 цілі 2 “Забезпечення сталого розвитку та 
використання природно-ресурсного потенціалу України” 
проекту “Національного плану управління з досягнення 
спільних цілей щодо охорони навколишнього природно-
го середовища на 2016-2020 роки” вже зазначено “Упро-
вадження вартісної оцінки екосистемних послуг”. Тобто, 
на виконання даних положень директиви пропонується 
здійснювати оцінку асиміляційного потенціалу водних ре-
сурсів.

До останнього часу уздовж румунської ділянки Дунаю 
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не існувало жодної системи очистки комунальних стоків. 
Тільки в період підготовки вступу Румунії до ЄС розпоча-
лося будівництво очисних споруд, але й досі в таких вели-
ких містах, як Галац скид комунальних стоків в Дунай про-
водиться без очистки. Україна теж повинна це врахувати.

Для раціонального використання транскордонних вод-
них ресурсів, що призводить до значних конфліктів, до-
цільне: створення єдиної правової бази для регулювання їх 
використання; створення координаційних рад; здійснення 
спільного моніторингу і оцінки стану спільних вод; обмін 
інформацією; участь громадськості в прийнятті рішень 
щодо напрямів використання водних ресурсів; створення 
спільних транскордонних водозаборів та ін. 

5) Охорона природи (Директива № 2009/147/ЄС про 
захист диких птахів та положення: оцінка видів птахів, 
для яких необхідно запровадження спеціальних заходів 
збереження, та видів регулярної міграції; запровадження 
зберігаючих захисних заходів для захисту мігруючих ви-
дів (ст. 4.2); Директива № 92/43/ЄС про збереження при-
родного середовища існування, дикої флори та фауни та 
положення: запровадження заходів, необхідних для збере-
ження таких місць (ст. 6); встановлення системи моніто-
рингу природоохоронного статусу оселищ та видів (ст. 11); 
встановлення суворого режиму захисту видів, зазначених 
у Додатку IV, які стосуються України (ст. 12).

6) Промислове забруднення та техногенні загрози 
(Директива № 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохо-
плююче запобігання і контроль забруднень) (переглянута) 
та положення: встановлення інтегрованої дозвільної сис-
теми (ст. 6-9 та 13); встановлення механізму моніторингу 
відповідності (ст. 8, 14(1d) та 23(1)); встановлення гранич-
них значень викидів від спалювання (ст. 30 та Додаток V); 
підготовка програм зі скорочення загального річного об-
сягу викидів від існуючих установок (додаткове встанов-
лення граничних значень викидів для існуючих установок 
(ст. 32); Директива № 96/82/ЄС про контроль за загрозами 
значних небезпек, пов’язаних з небезпечними речовина-
ми, зі змінами і доповненнями, внесеними Директивою № 
2003/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003).

7) Зміна клімату та захист озонового шару (Директи-
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ва № 2003/87/ЄС про встановлення схеми торгівлі викида-
ми парникових газів у рамках Співтовариства та внесен-
ня змін і доповнень до Директиви № 96/61/ЄС із змінами 
і доповненнями, внесеними Директивою № 2004/101/ЄС 
та положення: встановлення системи визначення відпо-
відних споруд/установок та визначення парникових газів 
(Додатки І та ІІ); розроблення національного плану роз-
поділу квот між заводами/комплексами (ст. 9); запрова-
дження дозвільної системи на викиди парникових газів 
та на квоти, що продаватимуться на національному рівні 
між заводами/промисловими комплексами в Україні (ст. 
4 і 11-13); створення системи моніторингу, звітності, здій-
снення перевірок і належного впровадження, а також про-
цедури консультацій з громадськістю (ст. 9, 14-17, 19 і 21); 
Регламент (ЄС) № 842/2006 про певні фторовані парникові 
гази та положення: запровадження систем звітності для 
отримання даних про викиди з відповідних секторів (ст. 
6); створення системи належного впровадження (ст. 13); 
Регламент (ЄС) № 2037/2000 про субстанції, що руйнують 
озоновий шар та положення: встановлення заборон на під-
контрольні речовини, включаючи припинення викорис-
тання сирих гідрохлорофлоровуглеводнів до 2010 року та 
всіх гідрохлорофлоровуглеводнів до 2020 року (статті 4 та 
5)).

8) Генетично модифіковані організми (Директива № 
2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 бе-
резня 2001 року про вивільнення у навколишнє середови-
ще генетично модифікованих організмів; Регламент (ЄС) 
№ 1946/2003 Європейського Парламенту і Ради від 15 лип-
ня 2003 року про транскордонні перевезення генетично 
модифікованих організмів).

Доцільно впроваджувати торгівлю послугами екосис-
тем, які асимілюють шкідливі викиди (чи торгівлі асимі-
ляційними властивостями навколишнього природного 
середовища між регіонами України, а також прикордон-
ними регіонами). В п. СЗ 2.4 цілі 2 “Забезпечення сталого 
розвитку та використання природно-ресурсного потен-
ціалу України” проекту “Національного плану управлін-
ня з досягнення спільних цілей щодо охорони навколиш-
нього природного середовища на 2016-2020 роки” вже 
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зазначено “Упровадження вартісної оцінки екосистемних 
послуг”.

В додатку ХХХІ до глави 6 “Навколишнє природне се-
редовище” розділу V “Економічне і галузеве співробіт-
ництво” Угоди України з ЄС зазначено: імплементація 
Україною Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Ор-
ганізації Об’єднаних Націй про зміну клімату 1997 року, 
включаючи всі критерії відповідності для повного запро-
вадження кіотських механізмів; розроблення плану дій 
на довготермінову перспективу (а саме: після 2012 року) 
стосовно пом’якшення змін клімату та адаптації до них; 
розроблення та запровадження довгострокових заходів, 
спрямованих на скорочення викидів парникових газів. 

Але Паризька хартія в рамках Рамкової конвенції ООН 
про зміну клімату (2015 р.) має прийти на зміну Кіотсько-
му протоколу.

Оскільки для запобігання транскордонним економіч-
ним збиткам від забруднення НПС доцільно здійснювати 
екологізацію виробництв, завданням держави є введення в 
дію стимулюючого до її здійснення економічного механіз-
му. На думку автора, стимулюючим до здійснення еколо-
гізації виробництв економічним механізмом є сукупність 
елементів (фінансово-економічних та організаційно-адмі-
ністративних інструментів) і зв’язків між ними, сукупне 
застосування яких спрямоване на забезпечення екологіч-
но безпечного природокористування. Складовими відпо-
відного механізму можуть стати наступні (табл.).

Для активізації господарської діяльності на периферій-
них територіях (українські є переважно бідними), окрім 
єврорегіонів, доцільне запровадження нових форм тран-
скордонного співробітництва. В умовах децентралізації 
владних повноважень ефективною буде диверсифікація 
організаційно-правових форм підприємницького приро-
догосподарювання, як кооперативи, кластерні утворення, 
публічно-приватне партнерство (ППП) між державою чи 
територіальною громадою та бізнес-підприємницькими 
структурами, наприклад у контексті капіталізації тран-
скордонних природних ресурсів [5]. Окрім підприємців, 
доцільним є залучення громадськості до вирішення всіх 
питань, які стосуються транскордонної співпраці.
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Таблиця
Структуризація інноваційних і традиційних інструментів 

організаційно-економічного механізму екологізації 
виробництва для попередження й мінімізації транскордонних 

економічних збитків від забруднення навколишнього 
природного середовища та міжнародних конфліктів

1Для прикладу: механізм справляння екологічного податку (за викиди в атмосферне 
повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення; викиди дво-
окису вуглецю; скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти; розміщення малоне-
безпечних нетоксичних відходів гірничодобувної промисловості та ін.) існує, але дані 
ставки екологічного податку є порівняно незначними. Такий механізм не стимулює 
природокористувачів до впровадження безвідходних технологій.
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Висновки. Таким чином, конституційне закріплення 
курсу на повноправне членство в Європейському Со-
юзі та НАТО дасть новий поштовх транскордонному 
співробітництву України з ЄС, і в частині збереження 
транскордонних природних ресурсів, та створить мож-
ливості для розвитку інноваційних моделей транскор-
донного партнерства та його нову якість. Розроблені 
конкретні пропозиції до реалізації Угоди про асоціа-
цію України з ЄС щодо використання транскордонних 
природних ресурсів та збереження екосистем сприяти-
муть охороні навколишнього природного середовища 
та подальшому розвитку системи раціоналізації при-
родогосподарювання. Розвиток ППП у сфері природо-
користування є неодмінною основою забезпечення еко-
лого-економічної спроможності територіальних громад 
прикордоння.
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ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ (2014–2019): 
ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
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Анотація. В статті розглянуто динаміку  змін екс-
пертних поглядів щодо європейської інтеграції протягом 
останніх п’яти років. В опитуваннях  взяли участь експерти 
причетні  до аналізу, планування, експертизи зовнішньої 
та безпекової політики України. Зокрема, йдеться про від-
повідність національним інтересам України курс на  вступ 
до Європейського Союзу, ефективність та вади реалізації 
європейської інтеграції  України. 

Ключові слова: ЄС, європейська інтеграція України, на-
ціональні інтереси, експерти.
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Annotation: The article examines the dynamics of changes in
expert opinions on the European integration over the last five
years. The survey involved the experts engaged in the analysis,
planning, expertise of foreign and security policy of Ukraine. 
In particular, it covers compliance with the national interests 
of Ukraine, the course of joining the European Union, the eff-
ectiveness and flaws of implementing European integration of
Ukraine.

Key words: the European Union, European integration of 
Ukraine, national interests, experts.

Укладання Угоди про партнерство та співробітництво 
між Україною та Європейським Союзом стало першим 
помітним кроком на шляху до європейської інтеграції на-
шої держави. Втім, лише після набуття чинності цієї угоди 
в 1998 році Указом президента України саме цей вектор 
був визначений інтеграції для України в якості провідно-
го [1]. Відповідно мета інтеграції до ЄС  на початку 2000-х 
рр. знайшла закріплення на законодавчому рівні і майже 
не ставилася під сумнів (на відміну від євроатлантично-
го вектору) [2]. Втім лише з 2014 року, після підписання 
та початку імплементації Угоди про асоціацію почався 
реальний рух до європейської спільноти. Не випадково, 
що в 2019 році євроінтеграційний  вектор навіть набув 
закріплення в українській Конституції. В цьому контексті 
варто відслідкувати динаміку позицій експертного серед-
овища щодо співпраці України з Європейським Союзом 
протягом останніх п’яти років. Автором було використа-
но результати двох опитувань у червні 2014 р. та грудні 
2018 р.  за традиційною методикою (застосовується з 1997 
р.) серед чотирьох груп осіб, причетних до аналізу, пла-
нування, експертизи зовнішньої та безпекової політики 
України та прийняття політичних рішень (працівники 
органів державної влади й державних аналітичних струк-
тур, військова еліта, народні депутати, фахівці з вишів, 
неурядових  організацій, журналісти), які представля-
ють основні регіони України – Центр (в основному Київ), 
Схід, Захід, Південь. Автори дослідження О.Потєхін та 
І.Тодоров. 
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Абсолютна більшість опитаних експертів (92% в 2014 
р. і 95 % в 2018 р.) впевнена в тому, що курс на вступ до 
Європейського Союзу повністю чи здебільшого відповідає 
національним інтересам (табл. 1). Зрив в листопаді  2013 р. 
підписання Угоди про асоціацію з ЄС та подальший розви-
ток подій в Україні значно ствердили позиції прихильників 
євроінтеграціїї. Проте проблема нерозуміння сутності єв-
роінтеграції з боку частини українських політиків, чинов-
ників і громадян залишалася. У влади спостерігався брак 
політичної волі модернізувати країну за європейськими 
стандартами. До євроінтеграції як і раніше ставилися як 
до засобу, який дозволяє більш-менш активно маневрува-
ти у політичному полі. 

Таблиця 1

������������������������������������������������������, ������������

����� ������������. ���� ����� � 2014 ����� ������� ��������� ������������

��������������� ����������� ������������������������� ���� ���������� �� ��,

���� 2018 ��������������������������� (����. 2).

����������, ��������� ������� ���������� ������������� ������������

��������������������������������������������������. �������, ��������������

����������������������������������������������������������������������������

�����, ��������������������. ���������������������������������������������

������������� ��� ������� ���������� ������. ����� ���������� �������������

��������������������������������������������������������������, ��������

90% ���������������������������  (����. 3).   

������� 1 

��� ����������� ������������� ���������� �������� ����� �� ������ ��� �������������

�����?

������� 2018 ������� 2014 

��� 72% 76 % 

�����������, ������ 20% 19%

����������, ������� 4% 1%

�� 2% 3%

������������� 2% 1%

Беззаперечним фактом для експертного середовища є 
теза, що угода має бути зреалізована. Але якщо в 2014 році 
більше половини оптимістично оцінювали шанси України 
на успішну реалізацію Угоди про асоціацію з ЄС, то в 2018 
році таких значно поменшало (табл. 2). 

Таблиця 2
������� 2 

�����, �������������, ���������������������������������������������������������
������ 2014 �.? (������� 2014 �.)
���������
55%

2 ���������
32%

3 ��������
6%

����������
1%

5 �������������
6%

�����, �������������, ���������������������������������������������������������
������ 2019 �.? (������� 2018 �.)
���������
20%

2 ���������
61%

3 ��������
16%

����������
1%

5 �������������
2%

�������, ����������, �����������������������������������������������������
������������������������������������������������

������ ���������� ������ ������� �����
����������

1. �����������
����������������
������� 2014 23 % 56 % 19%   1 % 1%
������� 2018 7% 63% 28% 0 2%
2. �����������
������������
������� 2014 10 63 24 3 0
������� 2018 18 61 21 0 0
3. �������
������������
������� 2014 4 37 50 4 4
������� 2018 4 50 40 6 0
4. ���������
������������
������� 2014 3 34 52 10 0
������� 2018 1 30 61 6 2
5. ����������������
����������������
������� 2014 0 40 51 6 3
������� 2018 4 35 55 6 0
6. ������������
�����������
���������
������� 2014 42 39 14 4 0
������� 2018 33 48 18 1 0
7. ������������
�����������
���������
������� 2014 43 44 9 4 0
������� 2018 20 64 16 0 0
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Відповідно, експерти високо оцінювали ефективність 
забезпечення реалізації курсу України на європейську ін-
теграцію. Зокрема,  понад половина опитаних в цілому по-
зитивно оцінювали дії органів законодавчої та виконавчої 
влади, кадрове забезпечення. Традиційними проблемами 
називалося недостатнє фінансування та якість ухвалених 
рішень. Щодо підтримки європейського покликання укра-
їнською громадськістю та міжнародною спільнотою, то 
майже 90% експертів високо їх оцінили (табл. 3). 
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Таблиця 3
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Серед причин, які експерти визначили у якості пере-
шкод на шляху європейської інтеграції України (табл. 4),  
абсолютна першість віддана корупції та організованій 
злочинності – 63 %, хоча відносно 2014 р. спостерігаєть-
ся деяке зменшення цього чиннику. Також серед вагомих 
факторів експерти називали повільні економічні реформи 
(38%, так само, як і 2014 р.), спадщину радянської системи 
мислення та суспільної організації (деяке зменшення ролі 
цього чинника) та нездатність лідерів держави визначити 
та втілювати на практиці стратегічні пріоритети (поміт-
не збільшення в порівнянні з 2014 р.). Показово помітне 
зменшення впливу “російського чинника” (в три рази), 

������� 4 

��� �� �������� ��������� ��������� ������ ������������ ��� ����������� ��� ������

���������������������� 100, ��������������������������������������������������)

�������
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�������
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����������������������
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������������ �������� �������� ���������� ��

��������������������������������������������

21 38

������������������������������������ 71 63

�������������������������� 3 0

������������������������������������������� 1 4

����� “�������������������” 81 26

��������������������������� 38 38

����������������������������������������������� 18 12

��������������������� 1 5

���������� ��� ��������� ���������� �����

�������������

11 24

����������� ��� �������� ��������� ��������� ��, ���

��������������������

12      20 

��������������������, ���������������������������

�������

7 16

������������������� 1 0

�� ��������� ��������������� ���������� ������������ �������� (������,

������ ������, ����������� ������������ ����), �� ������ ���������� �������

����������������������������������������������������������������������������

���������, �������������������������������������������������������������

������ (����. 5). 

Таблиця 4
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втім є підвищення кількості голосів, які по суті конкрети-
зують російський чинник, згадуючи анексію Криму Росією 
та війну на сході України. Серед опитаних спостерігається 
відносне збільшення кількості тих, хто покладає прови-
ну за гальмування процесу наближення нашої країни до 
Європейського Союзу на байдужість до України керівних 
структур ЄС. 

В переліку трьох-чотирьох учасників міжнародних 
відносин (країни, союзи держав, міжнародні організації 
тощо), з якими відносини України розвивалися останнім 
часом найбільш успішно за чотири роки двійка лідерів не 
змінилася, але Сполучені Штати Америки помінялися міс-
цями з Європейським Союзом (табл. 5).

Таблиця 5

Схожі показники стосовно міжнародних акторів успіш-
ний розвиток відносин з якими є найбільш пріоритетним 
для України сьогодні. Так само лідирують США та ЄС, які 
помінялися місцями в порівнянні з 2014 роком. (табл. 6)  

Збереглася трійка зарубіжних партнерів, які на думку 
експертів впливають на прийняття рішень в Україні. Втім 
і тут на перше місце вийшли США, які наздогнали ЄС 
(табл. 7). 

������� 5 

�������� ����������� ����������������������������� (������, ������������, ����������
������������ ����), �� ������ ���������� �������� ������������ ��������� ������ ��������
�������

06.2014 12.2018

1.�� – 70% 
 2.��� – 59%  
3.������ – 57% 
4. ���� – 15% 
5. ����� – 13,5%   
6-8 ������, ���, ��������� – �� 7,5%  
9. ����� – 7%  
10.��� – 6%  
11.������ – 4,5%  
12-17.��������, ������
�������������, �������, ������
������, ������ – 3% 

1.��� – 67% 
2. �� – 61% 
3.����-42%
4. ����� – 25% 
5. ������ –21% 
6. ��������������� – 12% 
7. ��������� –  8% 
8. ��� -8% 
9.��� – 6% 
10.������ – 4% 
11-13. ������, �������, ����
– �� 3% 
14-16. ��������, ������, �� – 
�� 2%

������ ���������� ��������� ������������ ������� ��������� ��������

��������� �� ������ �� ��������� ������������� ���� �������� ��������. ���� ����

���������� ���� ��� ��, ���� ����������� �������� �� ����������� � 2014 �����.

�����. 6)
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Зовнішня політика України у 2014-2018 рр. була позна-
чена подіями всеєвропейського, якщо не всесвітньо-істо-
ричного масштабу. Спираючись на експертні оцінки маємо 
підстави стверджувати, що революційні події листопада 
– грудня 2013 р. та січня – лютого 2014 р. та їхній розвиток 
протягом наступних років ствердили суб’єктність України, 
надавши можливості для її переміщення з маргінесу євро-
пейської політики до епіцентру політики світової. Окупа-
ція Криму, війна в Донбасі дедалі більше руйнують систему 
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����������������

06.2014 12.2018

1 �� – 70% ��� – 81% 
2 ��� – 66% �� – 72% 
3 �� – 19% ���� – 65%  
4 ���� – 36%  ��������� – 23% 

5
6

��������� – 20% 
������ – 16,5% 

��������������� – 19% 
������ -19% 

7 ����� –16,5%  ����� 15% 
8 -10 ��� – 5 % 

��������� – 4% 
��������������� – 4% 

������ – 13% 
���� – 5% 
��� – 5% 

11-20
��� – 6, 2% 
���� – 5 % 
����������� – 4% 
����������������, �������, �����, ������ - 
�� 2% 

��������� – 5% 
�������������������� -3% 
��� – 3%,  
����, ������� ������, �����, ����
������, �������, ���, ������ – ��
2%

����������� ������� ����������� ���������, ���� ��� ������ ���������

���������������������������������������. ����� �� ������������������� ������

���, ����������������� (����. 7).  
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міжнародних відносин і міжнародного права. Ці дії Росії 
тривалий час не знайшли адекватної відсічі з боку США, 
ЄС, НАТО. Захід не зміг консолідуватися і не спромігся на 
дійову активізацію своєї політики, обмежившись ритуаль-
ними висловлюваннями «глибокого занепокоєння». 

Підсумки 2014-2018 рр. лише почали відповідати на 
принципові питання зовнішньої політики України, нероз-
ривно пов’язаної зі внутрішньополітичним розвитком, але 
відкритою залишилася перспектива просування України 
шляхом євроінтеграції. Перемога над сучасною російською 
агресією, зокрема гібридною, можлива виключно шляхом 
консолідації Заходу (і України як його невід`ємної частини) 
на основі спільних ліберально-демократичних цінностей.
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ADAPTATION OF UKRAINIAN LEGISLATION 
TO EU STANDARDS IN THE FIELD OF WASTE 

MANAGEMENT IN ACCORDANCE 
WITH THE ASSOCIATION AGREEMENT

Анотація. У статті аналізується правові основи співп-
раці України та ЄС у сфері поводження з відходами. Ак-
центується увага на застосуванні термінів, які позначають 
приведення у відповідність законодавства України до норм 
права ЄС. Охарактеризовано деякі положення Угоди про 
Асоціацію що стосуються поводження з відходами.

Ключові слова: адаптація, законодавство України, від-
ходи, Європейський Союз, поводження з відходами, Угода 
про Асоціацію.

Anotation. The article analyzes the legal basis of cooperation
between Ukraine and the EU in the field of wastes manageme-
nt. Certain provisions of the Association Agreement relating to 
wastes management are outlined. Proposals of improvement of 
the legislatur of Ukraine on wastes are provided in the context 
of the Association Agreement.

Key words: adaptation, Ukrainian legislation, waste, the Eur-
opean Union, waste management, Association Agreement.

У зв’язку з реалізацією Україною стратегічної мети 
щодо повноправного членства в ЄС, особливого значення 
набуває розробка концептуальних засад договірно-право-
вого регулювання співробітництва з даною організацією у 
сфері охорони навколишнього середовища та поводження 
з відходами зокрема.

Адаптації законодавства України щодо відходів форму-
ється як складова іі правової реформи. Процеси адаптації 
законодавства України до стандартів ЄС відбувались з різ-
ною інтенсивністю та ефективністю, і, нажаль, питання охо-
рони навколишнього середовища, у тому числі поводження 
з відходами, як складової такої охорони не займали в них 
пріоритетного місця. Окремі заходи у сфері поводження з 
відходами були визначені Програмою інтеграції України до 
ЄС, якою, зокрема, було передбачено необхідність впрова-
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дити класифікатор відходів у частині небезпечних відходів 
для використання в статистичних цілях; вдосконалення 
існуючої системи показників з обліку токсичних відходів, 
а також створення регістрів підприємств, інформаційних 
банків даних про утворення і знешкодження цих відходів; 
розроблення нормативно-правових актів щодо поводжен-
ня з небезпечними відходами; здійснення заходів щодо без-
печності радіоактивних відходів тощо [6].

І тільки починаючи з 2014 року почався новий етап як 
у відносинах України з ЄС так і у сфері адаптації законо-
давства. Це зумовлено укладенням Європейським Союзом 
разом з державами-членами та Україною міжнародно-пра-
вового документу, який займає окреме місце у співробіт-
ництві нашої держави з Європейським Союзом, Угоди про 
асоціацію, яка базується на засадах ст. 217 Договору про 
функціонування Європейського Союзу. 

Угода про асоціацію забезпечила новий, поглиблений 
формат відносин між Україною та ЄС у цій сфері. Вона не 
лише заклала якісно нову правову основу для подальших 
взаємин між Україною та ЄС, але й стала стратегічним орі-
єнтиром для проведення системних соціально-економіч-
них реформ в Україні, широкомасштабної адаптації зако-
нодавства України до норм і правил ЄС загалом, а також у 
сфері поводження з відходами зокрема.

За своїм обсягом і тематичним охопленням вона є не тіль-
ки  найбільшим міжнародно-правовим  документом за всю 
історію України та найбільшим міжнародним договором з 
третьою країною, коли-небудь укладеним Європейським 
Союзом, а й визначає новий формат відносин між Україною 
та ЄС на принципах «політичної асоціації та економічної 
інтеграції». Основні частини Угоди присвячені ключовим 
реформам, які стосуються охорони довкілля загалом та по-
водження з відходами зокрема. Так варто звернути увагу 
на думку А.П.Гетьмана та В.І. Лозо, які стверджують, що 
«прагнення України до зближення екологічного законодав-
ства з нормами ЄС обумовлено «європейським вибором» 
країни. ЄС є стратегічним орієнтиром, а недавні країни 
кандидати ЦСЄ показали практичний приклад такої апрок-
симації під час вступу до нього. Спільні кордони України 
та ЄС додатково стимулюють її діяльність у цьому напрямі 
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на основі угод про партнерство та співробітництво, які по-
стійно оновлюються. Визначення пріоритетів та розробка 
векторів такого реформування буде сприяти здійсненню 
подальших проектів у цій галузі, формуванню стимулів, фі-
нансових ресурсів та інституційного потенціалу для гармо-
нізації національної екологічної нормативно-правової бази 
з нормативно-правовими вимогами ЄС у короткостроковій 
та середньостроковій перспективі. При цьому метою збли-
ження повинен бути непрямий перенос директив ЄС у на-
ціональне законодавство нашої держави, як це відбувається 
в країнах кандидатах на вступ у ЄС, а в поетапній адаптації 
до ключових нормативно-правових вимог ЄС з одночасним 
укріпленням інституційної бази, необхідною для здійснен-
ня відповідних реформ. Тільки такий підхід дозволить за-
безпечити максимальну ефективність зусиль, спрямованих 
на досягнення стратегічних пріоритетів»[1,c.141].

У рамках Угоди про асоціацію між ЄС і Україною виді-
лено окрему Главу 6 «Навколишнє середовище», у Розділі 
V «Економічне та галузеве співробітництво». Де йдеться 
про те, що Сторони розвивають і зміцнюють співробіт-
ництво з питань охорони навколишнього середовища й 
таким чином сприяють реалізації довгострокових цілей 
сталого розвитку і зеленої економіки. Передбачається, що 
посилення природоохоронної діяльності матиме позитив-
ні наслідки для громадян і підприємств в Україні та ЄС, 
зокрема, через покращення системи охорони здоров’я, 
збереження природних ресурсів, підвищення економічної 
та природоохоронної ефективності, інтеграції екологічної 
політики в інші сфери політики держави, а також підви-
щення рівня виробництва завдяки сучасним технологіям. 
Співробітництво здійснюється з урахуванням інтересів 
Сторін на основі рівності та взаємної вигоди, а також бе-
ручи до уваги взаємозалежність, яка існує між Сторонами 
у сфері охорони навколишнього середовища, та багатосто-
ронні угоди у цій сфері (ст.360)[8]. Проте щодо поводжен-
ня з відходами вона торкається тільки частково, зокрема 
в контексті співробітництва, яке має на меті збереження, 
захист, поліпшення і відтворення якості навколишнього 
середовища, захист громадського здоров’я, розсудливе 
та раціональне використання природних ресурсів та за-
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охочення заходів на міжнародному рівні, спрямованих на 
вирішення регіональних і глобальних проблем навколиш-
нього середовища у таких сферах як управління відходами 
та ресурсами (ст. 361)[8]. А також сторони обмінюються 
інформацією та досвідом загалом та стосовно поводження 
з відходами зокрема, здійснюють спільну дослідну діяль-
ність i обмінюються інформацією про екологічно чисті тех-
нології, планують подолання наслідків стихійних лих та ін-
ших надзвичайних ситуацій, що певною мірою стосується 
відходів, здійснюють спільну діяльність на регіональному 
та міжнародному рівнях, в тому числі згідно з багатосто-
ронніми угодами у сфері охорони навколишнього серед-
овища, ратифікованими Сторонами, та, у разі доцільності, 
спільну діяльність в рамках відповідних агентств, до яких 
можна віднести Європейське агентство з навколишнього 
середовища. Особливу увагу Сторони приділяють питан-
ням, що мають транскордонний характер, зокрема питан-
ню транскордонного переміщення відходів тощо.

Поступове наближення законодавства України до пра-
ва ЄС у сфері охорони навколишнього природного серед-
овища здійснюється відповідно до Додатка ХХХ до Угоди 
про асоціацію (ст.363). Зокрема ним передбачено певні за-
ходи у сфері управління відходами та ресурсами. А саме 
адаптація декількох директив ЄС у цій сфері. Зокрема, Ди-
ректива № 2008/98/ЄС про відходи, Директива № 1999/31/
ЄС про захоронення відходів зі змінами і доповненнями, 
внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 та Директива 
№ 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної про-
мисловості та внесення змін і доповнень до Директиви № 
2004/35/ЄС[2].

Положення Директиви № 2008/98/ЄС про відходи ма-
ють бути впроваджені від 3 до 5 років з дати набрання 
чинності цією Угодою. До таких положень Угодою перед-
бачено: встановлення механізму повного покриття витрат 
згідно з принципом «забруднювач платить» та принципом 
розширеної відповідальності виробника (ст.14); встанов-
лення дозвільної системи для установ/підприємств, що 
здійснюють операції з видалення чи утилізації відходів, з 
особливими зобов’язаннями щодо управління небезпеч-
ними відходами (Глава IV Директиви № 2008/98/ЄС ); за-



299

провадження реєстру установ і підприємств, які здійсню-
ють збір та транспортування відходів (Глава IV Директиви 
2008/98/ ЄС)[2].

 Директива № 1999/31/ЄС про захоронення відходів зі 
змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 
1882/2003: – прийняття національного законодавства та 
визначення уповноваженого органу (органів); класифіка-
ція місць захоронення відходів (ст.4); підготовка націо-
нальної стратегії щодо зменшення кількості міських від-
ходів, що розкладаються під впливом мікроорганізмів, які 
спрямовуються на полігони (ст.5); – встановлення системи 
процедур подачі заяв та надання дозволів, а також щодо 
процедур прийняття відходів (ст.5-7, 11, 12 і 14); встанов-
лення процедур контролю та моніторингу під час функ-
ціонування та закриття полігонів, а також процедур по-
дальшого догляду після закриття з метою забезпечення їх 
знешкодження (ст.12 та 13); впровадження планів очистки 
існуючих місць захоронення (ст. 14); встановлення меха-
нізму обчислення вартості (ст.10); забезпечення необхід-
ної обробки відповідних відходів перед їх захороненням 
(направленням на полігони/сміттєсховища) (ст.6). Ці по-
ложення Директиви мають бути впроваджені для існуючих 
установок/обладнання протягом 6 років з дати набрання 
чинності цією Угодою. Для будь-яких інших установок/об-
ладнання, що вводяться в експлуатацію після підписання 
Угоди, положення Директиви застосовуються з дати на-
брання чинності цією Угодою[2].

 Директива № 2006/21/ЄС про управління відходами 
видобувної промисловості та внесення змін і доповнень 
до Директиви № 2004/35/ЄС: прийняття національного 
законодавства та визначення уповноваженого органу (ор-
ганів); встановлення системи, яка забезпечить створення/
розроблення операторами (суб’єктами господарювання) 
планів управління відходами (визначення та класифікація 
засобів поводження/переробки з відходами; характерис-
тика відходів) (ст.4 і 9 ); встановлення дозвільної системи, 
фінансових гарантій та системи контролю (ст.7, 14 та 17 ); 
встановлення процедур управління та моніторингу видо-
бувних пустот (ст.10 ); встановлення процедур закриття та 
подальшого нагляду за виробничими майданчиками від-
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ходів видобувної діяльності (ст.12); створення реєстру за-
критих майданчиків відходів видобувної діяльності (ст.20). 
Ці положення Директиви мають бути впроваджені протя-
гом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою. 

Важливі реформи у сфері поводження з відходами роз-
почались із розробки Національної стратегії поводження 
з відходами [7], яка має на меті впровадження системно-
го підходу до поводження з відходами на державному та 
регіональному рівнях, зменшення обсягів утворення від-
ходів шляхом збільшення обсягу їх переробки та повтор-
ного використання, а також передбачає загальні положен-
ня та регулювання за певними видами відходів, а саме: 
тверді побутові відходи, промислові відходи, будівельні 
відходи, небезпечні відходи, відходи сільського господар-
ства, специфічні види відходів (відходи електричного та 
електронного обладнання). Спільними принципами для 
регулювання сфери поводження відходів, що відображе-
на в стратегії, визначено принцип «ієрархії» відходів: «за-
бруднювач платить», «користувач платить» та «принцип 
доступності», фінансової автономності, включення при-
ватного сектору, сусідства, самодостатності, сталого роз-
витку, інтеграції. Підготовка стратегії є головним кроком у 
напрямку адаптації політики та завдань щодо підвищення 
якості навколишнього середовища та покращення в охо-
роні здоров’я до підходів, закріплених в ЄС. 

Стратегія є основою для подальших реформ, а, отже, 
розроблення та прийняття нової редакції Закону України 
«Про відходи», деталізованого плану заходів, прийняття 
Національного переліку відходів)[5], забезпечення роз-
робки та впровадження регіональних стратегій.
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DEVELOPMENT DYNAMICS 
OF THE ENVIRONMENTAL COMPONENT 
OF COOPERATION BETWEEN UKRAINE 

AND THE EUROPEAN UNION

Анотація. Розкрито особливості становлення і розви-
тку співробітництва України та Європейського Союзу в 
галузі охорони навколишнього природного середовища 
задля створення спільного екологічного простору. Дослі-
джено його політико-правові та інституційні механізми в 
умовах розширення ЄС на схід, поглиблення євроінтегра-
ції України та реалізації екологічної складової Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС.

Ключові слова: охорона навколишнього природного се-
редовища, співробітництво Україна–ЄС, екологічна полі-
тика, європейська інтеграція України.

Annotation. The article reveals the peculiarities of the for-
mation and development of the cooperation between Ukraine 
and the EU in the sphere of environmental protection to create 
a common environmental space. The political, legal and insti-
tutional mechanisms of this cooperation under the conditions 
of the Eastern Enlargement of the European Union, deepening 
of the European integration of Ukraine and implementation of 
the environmental component of the EU-Ukraine Association 
Agreement are investigated.

Keywords: environmental protection, Ukraine–European 
Union cooperation, environmental policy, European integrat-
ion of Ukraine

Від початку налагодження співробітництва України 
з Європейським Союзом у 1990-х роках питання охоро-
ни навколишнього природного середовища, формування 
ефективної екологічної політики, запровадження євро-
пейських підходів до оцінки та моніторингу якісного ста-
ну природного довкілля завжди перебували на порядку 
денному двосторонніх відносин. Адже упродовж останніх 
десятиліть ЄС залишається активним учасником і коор-
динатором міжнародної діяльності задля розв’язання гло-
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бальної екологічної проблеми, докладає значних зусиль 
до створення спільного екологічного простору. Тому його 
співробітництво з іншими державами завжди передбачало 
урахування екологічного чинника соціально-економічно-
го розвитку. Взаємодія України з ЄС у питаннях охорони 
навколишнього природного середовища (НПС) залежала 
від інтенсивності та змістового наповнення двосторонніх 
відносин, на які впливали внутрішньополітична ситуація 
в нашій державі та процеси усередині Євросоюзу. Після 
підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євро-
пейським Союзом сторони перейшли до якісно нового, по-
глибленого формату партнерства та співробітництва, що 
значною мірою прискорило процес інтеграції нашої країни 
до спільного європейського екологічного простору. 

Принципи, завдання, політико-правові проблеми та 
інституційні механізми співробітництва України з ЄС з 
питань охорони навколишнього природного середовища 
розглядають у своїх працях А. Андрусевич, Н. Андрусевич, 
О.Гріненко, В. Дідик, С. Кравченко, В. Ладиченко, О. Лозо, 
М. Микієвич, О. Олефіренко, Т. Перга, Н. Тодорова, В. 
Шевчук та багато інших. Незважаючи на певний науковий 
рівень досягнень у цій площині, недостатньо уваги приді-
лено порівняльним аспектам становлення та розвитку еко-
логічної складової двостороннього співробітництва Укра-
їни з ЄС у різні часові періоди, подальшого дослідження 
потребують особливості трансформації національної еко-
логічної політики у контексті реалізації євроінтеграційних 
прагнень нашої держави.

Базовим документом, який заклав основи двосторон-
нього співробітництва між Україною та ЄС у різних сфе-
рах, зокрема охороні НПС, є «Угода про партнерство і 
співробітництво між Україною і Європейськими Співтова-
риствами та їх державами-членами» (УПС), підписана 16 
червня 1994 р. (набула чинності 1 березня 1998 р.). У ст. 63 
(1) цієї угоди визначена мета такого співробітництва – бо-
ротьба з погіршенням стану НПС, що включає: моніторинг 
рівнів забруднення та оцінку стану природного середови-
ща; боротьбу з локальним, регіональним і транскордонним 
забрудненням атмосферного повітря та води; скорочення 
обсягів, утилізацію і безпечну ліквідацію відходів; захист 
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лісів; збереження біорізноманіття, раціональне викорис-
тання біологічних ресурсів та управління ними; викорис-
тання економічних і фінансових механізмів; глобальні клі-
матичні зміни; екологічну освіту і виховання та ін. [6].

Відповідно до положень Глави Х-ї УПС створені спільні 
органи співробітництва між Україною та ЄС (Рада з питань 
співробітництва, Комітет та галузеві підкомітети з питань 
співробітництва, Комітет парламентського співробітни-
цтва), до спектру компетенцій яких належали також питан-
ня щодо розвитку екологічного співробітництва, зміцнен-
ня інституційних і законодавчих основ в Україні у галузі 
управління охороною НПС, участі вітчизняних експертів 
у природоохоронних заходах, передбачених у рамках ви-
конання міжнародних конвенцій та ініціатив (наприклад, 
з охорони Чорного моря, Міжнародної Дунайської комісії, 
Водної ініціативи ЄС) і ін.

На початкових етапах євроінтеграції першим націо-
нальним нормативно-правовим документом, який визна-
чив пріоритети діяльності центральних органів виконав-
чої влади на період до 2007 р. стала «Стратегія інтеграції 
України в ЄС» від 11 червня 1998 р. До переліку цих пріо-
ритетів внесли міжнародне співробітництво в галузі охо-
рони НПС для створення безпечного для людини загаль-
ноєвропейського екологічного простору.

Зі свого боку, Євросоюз у «Спільній стратегії Європей-
ського Союзу щодо України» від 11 грудня 1999 р. у розділі 
«Співробітництво в галузі охорони навколишнього серед-
овища, енергетики та ядерної безпеки» закликав Україну 
вжити рішучих природоохоронних заходів для захисту 
здоров’я населення від забруднення НПС, а також раціо-
нального використання природних ресурсів, обмеження 
транскордонного забруднення повітря та води [5].

Починаючи від 2004 р., після найбільшої хвилі розши-
рення на схід Європейський Союз активно залучає сусідні 
держави до процесу формування спільного європейського 
простору на засадах сталого розвитку з урахуванням еко-
логічного імперативу. Його відносини з Україною у галузі 
охорони НПС розвиваються у рамках Європейської полі-
тики сусідства (ЄПС), що була розроблена для взаємодії з 
новими державами-сусідами ЄС. Стратегія ЄПС вказує на 
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те, що «забруднення навколишнього середовища не знає 
кордонів і ця проблема найкраще може вирішуватись за 
допомогою поєднання міжнародних, регіональних і наці-
ональних дій» [4]. 

Національний план дій ЄПС визначив конкретні заходи 
з реформування у галузі охорони природного середовища. 
План дій «Україна-ЄС» на період 2005-2008 рр. (далі – ПД) 
містив окремий підрозділ 2.5. «Транспорт, енергетика, ін-
формаційне суспільство та навколишнє середовище» [4]. 
У галузі охорони НПС визначено необхідність: реалізації 
заходів щодо створення умов для якісного екологічно-
го управління (забезпечити стратегічне планування, до-
ступ до екологічної інформації, імплементацію Орхуської 
Конвенції, здійснення оцінки впливу на НПС, включаючи 
транскордонні питання); вживати заходів для запобігання 
погіршенню стану НПС, захисту здоров’я людей, раціо-
нального використання природних ресурсів; розширення 
міжнародного екологічного співробітництва (участь у ро-
бочій групі Дунай–Чорне море, в діяльності Європейсько-
го агентства з охорони навколишнього середовища, Робо-
чої групи Україна–ЄС з питань зміни клімату).

Оцінка виконання екологічної складової Плану дій 
Україна–ЄС, проведена 2009 р. експертами Ресурсно-ана-
літичного центру «Суспільство і довкілля» засвідчила, що 
рівень досягнення цілей у галузі охорони НПС і сталого 
розвитку склав 40,8 %, щодо розробки планів і програм у 
галузі охорони довкілля – 24,2 %, забезпечення інтеграції 
екологічних питань у інші галузеві політики (сприяння 
сталому розвиткові) – 27,3 %, ратифікація міжнародних 
конвенцій і протоколів у сфері охорони НПС – 52,8 %, 
оцінки рівня зобов’язань ЄС – 30,3 % [2, с. 10].

Незважаючи на існуючі проблеми у досягненні визна-
чених екологічних цілей і реалізації запланованих заходів 
у рамках виконання УПС та ПД, за цей період сформова-
но політико-правову платформу для подальшого розви-
тку співробітництва між Україною та Євросоюзом у галузі 
охорони НПС [9].

Після втратити чинності Плану дій Україна–ЄС у бе-
резні 2009 р. новим інструментом співробітництва став 
схвалений Радою ЄС 26 жовтня 2009 р. (чинний від 23 лис-
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топада 2009 р.)«Порядок денний асоціації Україна–ЄС для 
підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціа-
цію» (ПДА). Цей документ розроблений на принципах по-
літичної асоціації та економічної інтеграції, спільної учас-
ті, спільної відповідальності та спільної оцінки. Він до 2017 
р. служив орієнтиром для проведення реформ у процесі 
підготовки імплементації майбутньої Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС. 

У ПДА питання охорони навколишнього природного 
середовища окреслені в розділі «Інші сфери співробітни-
цтва» і стосуються підготовки до імплементації acquis ЄС 
та підтримки України у розробці й імплементації стратегії 
та плану дій з НПС; посиленні адміністративної спромож-
ності, розробці та імплементації законодавства, стратегій 
і планів у галузі навколишнього природного середовища, 
зокрема щодо оцінки впливу на довкілля, доступу до еко-
логічної інформації; розвитку національних імплемента-
ційних інструментів відповідно до багатосторонніх угод у 
галузі охорони НПС та ін. [10].

Для підготовки імплементації Угоди про асоціацію 15 
травня 2012 р. під час 15-го засідання Ради з питань спів-
робітництва Україна-ЄС до ПДА затвердили певні зміни 
в Дорожній карті Східного партнерства (“Східне партнер-
ство: Дорожня карта до Саміту восени 2013 року”). Допо-
внення до блоку екологічних завдань стосувалися питань 
адаптації законодавства України до законодавства ЄС у га-
лузі охорони НПС, популяризації сталого розвитку, засну-
вання Спільної системи інформації щодо навколишнього 
природного середовища та ін. З метою належної організа-
ції роботи з виконання окремих завдань у грудні 2012 р. 
Міністерство екології та природних ресурсів України нака-
зом № 659затвердило Базовий план адаптації екологічного 
законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу (Базовий план апроксимації).

У порівнянні з виконанням екологічної складової Плану 
дій Україна–ЄС, спостерігався певний прогрес у реалізації 
екологічних пріоритетів Порядку денного асоціації Укра-
їна–ЄС та Дорожньої карти Східного Партнерства 2012 
р. Про практичне виконання екологічних завдань ПДА 
свідчать результати моніторингового звіту, проведеного в 
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червні 2013 р. експертами Робочої групи 3 «Довкілля, зміна 
клімату та енергетична безпека» Національної платформи 
Форуму громадянського суспільства Східного Партнер-
ства. Середній показник виконання усіх пріоритетів По-
рядку денного асоціації Україна–ЄС у галузі охорони НПС 
становить 49,7 %, а екологічної складової Дорожньої карти 
– 79 %. Вище значення останнього показника пов’язане з 
активною підготовкою до процесу адаптації екологічного 
законодавства та реалізацією низки екологічних проектів 
за фінансової підтримки ЄС [3].

Підписання 2014 р. та набрання чинності в повному об-
сязі 1 вересня 2017 р. «Угоди про Асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-чле-
нами, з іншої сторони» (далі – УА) створило нові переду-
мови для поглиблення двостороннього співробітництва 
сторін у галузі охорони НПС на основі спільних ціннос-
тей, рівності та взаємної вигоди.

На відміну від УПС, в Угоді про асоціацію значно біль-
ше уваги приділено екологічній складовій, зокрема роз-
діл V «Економічне та галузеве співробітництво» містить 
окрему главу 6 «Навколишнє середовище» (статті 360-366) 
та два додатки до неї (ХХХ, ХХХІ).У ст. 361 зазначено, що 
метою співробітництва в цій галузі є «збереження, захист, 
поліпшення і відтворення якості навколишнього серед-
овища, захист громадського здоров’я, розсудливе та раці-
ональне використання природних ресурсів та заохочення 
заходів на міжнародному рівні, спрямованих на вирішен-
ня регіональних і глобальних проблем навколишнього 
середовища…» [7]. До ключових сфер двостороннього 
співробітництва належать, зокрема: зміна клімату,якість 
атмосферного повітря, управління водними ресурсами 
та їх якісний стан,екологічне управління та освіта, доступ 
до екологічної інформації, охорона природи (збереження 
біологічного та ландшафтного різноманіття (екомережі)), 
промислове забруднення,хімічні речовини, генетично-мо-
дифіковані організми та ін.

В Україні відповідальними за імплементацію Угоди про 
асоціацію, а саме її екологічної складової, є центральні ор-
гани виконавчої влади, зокрема Міністерство екології та 
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природних ресурсів у взаємодії з Міністерством енергети-
ки та вугільної промисловості, Міністерством інфраструк-
тури й ін., які поки що недостатньо співпрацюють між со-
бою із регіональними та місцевими органами влади. Уря-
довий офіс координації європейської та євроатлантичної 
інтеграції узгоджує діяльність центральних органів для 
системного планування та виконання заходів національ-
ної політики відповідно до зобов’язань нашої держави в 
рамках УА, зокрема імплементувати положення 26-ти ди-
ректив і 3-х регламентів ЄС у сфері охорони НПС (Додаток 
ХХХ) [11].

У рамках виконання прийнятих зобов’язань, передба-
чених УА триває робота щодо розгляду та ухвалення Вер-
ховною Радою України горизонтального законодавства. 
Після тривалих обговорень 23 травня 2017 р. ухвалено За-
кон України «Про оцінку впливу на довкілля», що запро-
ваджує нову прогресивну європейську модель процедури 
оцінки впливу на НПС відповідно до вимог Директиви 20-
11/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приват-
них проектів на навколишнє середовище. Після введення в 
дію цього закону в грудні 2017 р. втратив чинність Закон 
України “Про екологічну експертизу” (1995), внесені змі-
ни до низки законодавчих актів (доповнені новими стат-
тями, запропоновані в новій редакції окремі положення), 
Кабінетом Міністрів України прийняті підзаконні правові 
акти, що визначають критерії визначення планованої ді-
яльності, умови проведення громадських слухань у про-
цесі оцінки впливу на довкілля, порядок ведення Єдиного 
реєстру з оцінки впливу на довкілля та ін. [1].

На сучасному етапі спостерігається низка успішних на-
працювань на шляху запровадження в Україні європей-
ських стандартів у сфері управління водними ресурсами 
та охорони вод від забруднення. У процесі імплементації 
принципів Водної рамкової Директиви 2000/60/ЄС «Про 
встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі 
водної політики» прийнято Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо впрова-
дження інтегрованих підходів в управлінні водними ре-
сурсами за басейновим принципом» від 4  жовтня 2016 
р., розпочалося впровадження положень Директиви ЄС у 
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Водний кодекс України, з 1 січня 2019 р. набрав чинності 
новий Порядок здійснення державного моніторингу вод, 
схвалений Кабінетом міністрів України восени 2018 р. Ін-
тегрована басейнова модель управління водними ресурса-
ми на засадах сталого розвитку передбачає спільні дії усіх 
держав, які розташовані у басейнах річок.

Незважаючи на деякий поступ у просуванні проєвро-
пейських реформ в Україні, у практичній площині на шля-
ху імплементації УА все ще існує багато викликів і про-
блем, що визначають швидкість, впливають на комплек-
сність і якість виконання її положень. Українська сторона 
з року в рік втілює лише частину затвердженого плану дій. 
За результатами моніторингу виконання Угоди про асоці-
ацію в період 2014-2018 рр. загалом виконано лише 13 % 
зобов’язань у галузі охорони НПС [8].

Значне відставання від графіку досягнення цілей щодо 
виконання екологічної складової УА свідчить про невисоку 
ефективність використання в Україні певних інструмен-
тів співробітництва, слабку інституційну спроможність, 
обмежену координацію дій між державними установами, 
низьку зацікавленість окремих відповідальних осіб у змі-
нах, недостатній рівень залучення регіонів і місцевих гро-
мад у процес планування дій та ін.

На нашу думку, для результативнішого впровадження 
положень Угоди, що стосуються охорони НПС потрібно 
не лише застосовувати нові підходи до перенесення норм 
і стандартів ЄС у національне законодавство, але більше 
уваги приділяти інституційній та функціональній модер-
нізації системи державного екологічного управління в 
Україні з урахуванням європейського досвіду, застосову-
ючи нові механізми управління та залучаючи до процесу 
прийняття і виконання рішень кваліфікованих фахівців, 
підвищувати роль регіонів, працювати над розробкою на 
основі Стратегії національної екологічної політики регіо-
нальних і локальних планів дій з питань охорони НПС, ін-
тегруючи їх у програми соціально-економічного розвитку 
територій, залучаючи інвестиції в інноваційні ресурсозбе-
рігаючі технології та ін.

Отже, в результаті розвитку двостороннього співробіт-
ництва України з ЄС у галузі охорони НПС на принципах 
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спільної відповідальності спостерігається позитивна ди-
наміка законодавчих змін, формується нова стратегія еко-
логічної політики нашої держави, відбувається екологічно 
зорієнтоване структурне реформування національної еко-
номіки з використанням європейського досвіду та фінан-
сової допомоги Євросоюзу, застосовуються інтегровані 
підходи до управління природними ресурсами, запрова-
джуються ринкові механізми стимулювання природоохо-
ронної діяльності, відбувається перехід до європейських 
стандартів тощо. Поступовий перехід від формату парт-
нерства до механізмів просування секторальної інтеграції 
України з ЄС, який тривав від початку 1990-х років доте-
пер сприяє розв’язанню екологічних проблем, стабілізації 
та покращенню якісного стану навколишнього природно-
го середовища, впровадженню принципів зеленої еконо-
міки, інтеграції екологічної політики в галузеві політики 
української держави та загалом є об’єктивно необхідним 
для реалізації довгострокових цілей сталого розвитку.
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Анотація. У статтi проаналiзовано iнвестицiйнi аспек-
ти взаємодії України та Європейського Союзу, розглянуто 
динамiку прямих іноземних інвестицій в економіці Украї-
ни з країн ЄС та з України в економіку країн ЄС за останнi 
вiсiм роки.

Ключові слова:  інвестиції, інвестування, динамiка, вза-
ємодія, динамiка

Annotation: the article analyzes the investment aspects of in-
teraction between Ukraine and the European Union, examines 
the dynamics of direct foreign investments in the Ukrainian ec-
onomy from EU countries and from Ukraine to the economy of 
the EU countries in recent years.

Keywords: investment, investing, dynamics, interaction, dy-
namics

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку 
глобалізаційних та інтеграційних процесів Європейський 
Союз став головним зовнішньоекономічних партнером 
України. Активне залучення України до мiжнародних ін-
теграційних процесів є стратегічною метою української 
зовнішньоекономічної політики. Відносини ЄС та Украї-
ни передбачають торговельне, інвестиційне та регіональне 
співробітництво, а також надання технічної допомоги. На 
сучасному етапi динамічно розвиваються традиційні фор-
ми міжнародних зв’язків – торгівля та інвестиційне спів-
робітництво. Іноземні інвестиції є одним з пріоритетних 
напрямкiв розвитку економічних відносини між Україною 
та ЄС. Інвестиції є основою для розвитку країни, а інвес-
тиційна діяльність має великий вплив на функціонуван-
ня господарської діяльності, економічного та соціального 
розвитку суспільства. Завдяки інвестиціям на мiкрорiвнi 
відбувається удосконалення матерiально-технічної бази, 
продукції, здійснюється дослідно-наукова робота, на ма-
кро рівні– поліпшується інвестиційний клімат, країна стає 
конкурентоспроможною на світовому ринку. Саме дослі-
дження інвестиційного спiвробiтництва та проблем щодо 
ефективного функціонування інвестиційної діяльності є 
важливим кроком для економічної стабільності та функ-
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цiонування нацiональної економiки в загалом. Тому дослі-
дження аспектiв інвестування в процесi взаємодії України 
з Євросоюзом є досить актуальним питанням на сучасно-
му етапi розвитку нацiональної економiки.

Метою статті є аналіз динамiки розвитку інвестиційних 
процесiв мiж Україною та країнами Європейського Союзу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджен-
ню співробiтництва України з Європейським Союзом при-
свячено праці наступнi українських вчених: В. Вельдіс, М. 
Денисенко, К. Звягіна, В. Коссак, М.Макаренко, В. Федо-
ренко, А. Майєв, О. Білорус, В. Будкін, І.Бураковський, А. 
Гальчинський, Л. Кістерський, Д. Лук’яненко, З.Луцишин, 
В. Міщенко, О.Плотніков, І.Пузанов, О.Рогач, А.Румянцев, 
В.Сіденко, О.Сльозко, В. Степаненко, А. Філіпенко, С. Ци-
ганова, О. Шарова та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. Прямі іно-
земні інвестиції (ПІІ) – це найчастiше довгострокові капі-
таловкладення, які здійснюють у підприємства, що пере-
бувають за кордоном, та дають право на участь інвестора 
в управлінні та в контролі зазначеного підприємства. ПІІ 
спрямовані на максимiзацiю прибутку, а також будь-яких 
вигод від контролю над суб’єктом iнвестування. Завдяки 
іноземним інвестиціям можна забезпечити кращий роз-
виток економiки країни,  пiдвищити конкурентоспромож-
ність, збільшити показники зайнятостi населення, розро-
бити нові технології виробництва та управлiння, збiльши-
ти експорт та розмiр валютних надходжень.

Основнi мови виникнення процесу iнвестування: 
• купівлі іноземним інвесторам підприємства або його 

частки;  
• вiдкриття іноземним інвесторам філій iснуючого під-

приємства або вiдкриття нових підприємств;
• об’єднання фірм;   
• партнерство, яке передбачає дозвiл на користування 

землею та природними ресурсами. 
Фахiвцi, що виступають «за» залучення ПII зазначають, 

що іноземний капітал додається в економiку за умов недо-
статньої  кiлькостi внутрішніх ресурсів. Застосування ПІІ 
активізує інвестиційнi процеси в економіці та підвищує її 
стiйкicть пiд час кризи.



314

В цiлому, іноземнi iнвестицiї стимулюють розвиток обох 
країн, позитивно впливаючи  на збiльшення їх обсягів тор-
гівлі обох країн, при цьому відбувається обмін новiтнiми 
технологіями та досягненнями. Таким чином більш розви-
нута країна “вирiвнює” розвиток менш розвиненої  країни 
до вiдносно свого рівня, за рахунок запозичення  їй власних 
коштів. Iнвестиції також дають можливість країнам обмi-
нюватися досвідом в сферi управлiння, що, в свою чергу, є 
одним з головних факторiв становлення і розвитку ринко-
вих умов господарювання. ПII суттєво впливають на еконо-
міку країни-рецiпiєнта, а саме: на виробництво, безробiття, 
доходи, ціни, платіжний баланс, сальдо експорту-імпорту, 
економічне зростання та загальний добробут населення. 

Отже, подальший розвиток вітчизняної економіки є не-
можливим без залучення іноземних інвестицій, які мають 
бути спрямовані на вирiшення нагальних проблем укра-
їнської економіки. На рис. 1 наведено обсяги та динаміку 
прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в економіці України 
усього з країн ЄС за 2010–2018 рр.
������������������������������������ (���) ������������������� ��������

����������� 2010–2018 ��.

���. 1. ������������������������������������ (�������������������) �

����������������� �������������������� 2010–2018 ���� [2].

������������� ������ ������� ���������� ����������� ���������� � 2013-

2014 �����, �� ������ ������ ���� ���������� ����������� �� 2017 ����. ����� �

2018 ���i ���������� �� ����������� ������ ����� i���������� �� ������ ��� ���

�������������������.

������ ��������� ����������� ����������� �������� ����� �� ��������

������������ �������� ��� ����������� ��� ��������i ������ ����������, ������

�������������������������������. �������������������������� ��������������

����������������������������������������������������������������������

������� �� ��������� �������������� ��������, ���� ����������� ������ ��������

������������������������������������������������������������������������

����������������������.
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����������, �������: ����, ���������, ����������, �������, ������

31 538,4

36 969,1
39 268,9

41 132,3 41 032,8

31 046,9

26 405,6 26 203,6
27 465,5

0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

20 000,0

25 000,0

30 000,0

35 000,0

40 000,0

45 000,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рис. 1. Динамiка прямих іноземних інвестицій 
(акціонерний капітал) в економіці України усього 

з країн ЄС за 2010–2018 роки [2].
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Максимальний обсяг прямих іноземних інвестиції досяг-
нуто в 2013-2014 роках, а потiм обсяг ПІІ поступово знижу-
вався до 2017 року. Лише з 2018-го порiвняно з попереднiм 
рокам обсяг iнвестицiй з країн ЄС має зростаючу тенденцiю.

Прямі іноземні інвестиції відіграють важливу роль у 
розвитку фінансового сектору та призводять до наявностi 
нових інвестицій, кращих технологій та експортних рин-
ків. Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату 
для розвитку економічних відносин між Україною та Єв-
ропейським Союзом є питанням стратегічного значення, 
від реалізації якого залежить динаміка розвитку економіч-
ного співробітництва між країнами та подальший розви-
ток нашої держави. 

В Україну iнвестиції надходять зі 130 країн світу. До де-
сятки основних країн-інвесторів, на які припадає понад 83% 
загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр, Німеч-
чина, Нідерланди, Австрія, Велика Британія, Люксембург, 
Польща, Угорщина, Франція, Швеція та iн (рис. 2).��������, ����������, ������, ��������, �������, ������� �� i� (���. 2).

���. 2. ����������������������������������������������������������������

����������������������� 2010-2018 ���� [2]. 

������� ������� ���������� ����������� ��� ��������� ����������� ��

���������� �������� ���������� ������� ������� ������� – �������� ������

����������� ��������� �� 10 �����, ��� ��������� ���� ����� �������������� �����

���������������� ����������. �����, ��������� ���������, ��� ������ ��������

����������������, ���� ���������� 10 �����, ���, ��� ���� �������������� 85,0% 

����������� ������� ����������� �� ��� � 2018 ���i: ���� – 10 008,6 ���. ���.,

��������� – 2 169,0 ���. ���. ���, ���������� – 6 292,9 ���. ���. ���,

������� – 1 265,9 ���. ���. ���, ��������������� – 2 169,0 ���. ���. ���,

������� – 1 346,6 ���. ���. ������������� – 353,6 ���. ���. ��� [2]. 

��������������, ���������������������������������������������������

����������� ����������� �� �����, ��i �������� ���������� � 2014 ���i, �

������������������������������������������.

��� ������ 2010–2014 ��. ������ ���������� ����������� �� �������

���������� �������, ���� ��� ������ 2014–2015 ��. ������ ���������� ����������

���������� �� 14 ����� ���. ���. ��� ������ ��������� �������� ���������
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Рис. 2.  Динамiка розподілу прямих інвестицій в Україну 
з ЄС за основними країнами-інвесторами 

за 2010-2018 роки [2].

Аналіз прямих іноземних інвестицій за країнами по-
ходження до економіки України засвідчує доволі цікаву 
картину – основна частка інвестицій припадає на 10 країн, 
що свідчить про малу варіативність країн експортерів ПІІ 
до України. Також, потрібно відмітити, що серед головних 
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країн-інвесторів, які входять до 10 країн, сім, на які припа-
дає майже 85,0% загального обсягу інвестицій з ЄС в 2018 
роцi: Кіпр – 10 008,6 млн. дол., Німеччина – 2 169,0 млн. 
дол. США, Нідерланди – 6 292,9 млн. дол. США, Австрія – 1 
265,9 млн. дол. США, Велика Британія – 2 169,0 млн. дол. 
США, Франція – 1 346,6 млн. дол. США та Швеція – 353,6 
млн. дол. США [2].

Можна побачити, що більшу частку інвестицій протя-
гом останнiх рокiв становлять інвестиції з Кіпру, якi до-
сягли максимуму в 2014 роцi, з подальшою рiзкою тенден-
цiєю до скророчення.

За період 2010–2014 рр. обсяг іноземних інвестицій в 
Україну поступово зростав, але за період 2014–2015 рр. об-
сяг іноземних інвестицій зменшився на 14 млрд дол. США. 
Це можна пояснити впливом наступних чинників:

1) іноземні інвестори встигли вилучити або були зму-
шені зарахувати як збитки тi інвестиції, що обули  роз-
міщені раніше в АР Крим, а також частково Донецькій та 
Луганській областях;

2) наявнiсть за останні роки фiнансових збиткiв в бан-
ківській системi України, що частково лiквiдувалися за 
рахунок власного капіталу банківського сектора, значна 
частина якого належить власникам-іноземцям;

3) знецінення національної валюти, що призвело до 
зниження собiвартості українських активів іноземних ін-
весторів;

4) нестабiльнiсть та несприятливiсть інвестиційного 
клімату в Україні [1]. 

Значення прямих іноземних інвестицій для економіки 
країн, що полягає у створеннi нових робочіх місць, виро-
бленню товарiв та наданню послуг підприємствами з іно-
земними інвестиціями, зростанню ВВП країни, визнача-
ють необхiднiсть інвестиційної взаємодії між Україною та 
ЄС та виникнення двохстороннього інвестування (рис. 3). 

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з 
України в економіку країн світу на 1 грудня 2018 р. ста-
новив 6233,4 млн дол., у т. ч. у країни ЄС – 6091,6 млн дол. 
(97,7% загального обсягу), в інші країни світу – 141,8 млн 
дол. (2,3%).Частка українських інвестицій до основних 
країн інвестування наведена в таблицi 1. 
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Прямі іноземнi інвестиції з України до ЄС створюють 
передумови транснаціоналізації українських підпри-
ємств. Зазначимо, що пiд час iнвестицiйного спiвробiт-
ницва України та ЄС виникає явище реінвестування. Так, 
за експертними даними, приблизно 55% капіталу інвес-

1) ��������� ���������� �������� ��������� ���� ����� �������� ����������� ��

��������i ����������, �������� ��������������������������, �������

�����������������������������������������;

2) ���������� ��� �������� ����� ����������� �������� �� ������������ ������i

�������, ��� ��������� �������������� ��� �������� ��������� ��������

������������� �������, ������� �������� ������ ��������� ���������-

���������;

3) ����������� ������������� ������, ��� ��������� ��� ��������

�����������������������������������������������������;

4) ������������������������������������������������������������������ [1].

��������������������������������������������������������, ����������

�� ��������i ������ �������� �����, ����������� �������� ��� �������� ������

��������������� �� ����������� ������������, ���������� ���� ������,

���������� ������������� �������������� ���������� ���� ��������� ��� ��� ��

��������������������������������������� (���. 3).

���. 3. ������������������������������������ (�������������������) �

������������������������������� 2010–2018 ���� [2]. 

����������������������� (���������������������) ���������������������

�������������� 1 ������ 2018 �. �������� 6233,4 �������., ���. �. ����������� – 
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Рис. 3. Динамiка прямих іноземних інвестицій 
(акціонерний капітал) з України в економіці країн ЄС 

за 2010–2018 роки [2].

6091,6 ���� ���. (97,7% ����������� ������), �� ����� ������� ����� – 141,8 ���

���. (2,3%).������� ������������ ����������� ��� ��������� ������ ������������

�����������������i 1.  

������ �������i ����������� �� �������� ��� ��� ���������� ����������

�������������������� ������������ �����������. ���������, ��� ���� ���

������������������������������������������������������������������������.

���, ��� ������������ ������, ��������� 55% ��������� �������������� �

���������������, ����������������������������������.

���������� ����������� ����������� ����� ��������� ��� ��������. �� ������

����, ������������������������������������������������������������������,

���������� ���������� ����������, ��������� ����������� ��� �����������

������� ��������, ��������� ������������� i�������������� �����������,

������ ��������� �� ����i �����������, ����������� ������ �����������i

���������������������.

������� 1 

������������������������������������ (�������������������) ���������

������������������������������-15 �� 2010–2018 ��.

�������: [2]. 

��������� 1 �����

���� 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

��������
���������

5 465,0 6 078,2 6 072,7 6 150,1 6 192,3 6 138,8 6 111,0 6 115,1 6 091,6 

���� 5 336,1 5 900,1 5 899,7 5 917,6 5 925,1 5 926,1 5 923,7 5 930,5 5 932,5 

������ 31,9 87,9 80,4 95,5 98,6 85,0 69,8 68,4 75,2

�������� 0,1 0,1 0,1 4,2 17,3 16,0 14,6 14,9 17,5

����
���������

96,9 90,1 92,5 132,8 151,3 111,7 102,9 101,3 66,4 

��������
�������

5 760,5 6 402,8 6 435,4 6 568,1 6 702,9 6 456,2 6 315,2 6 346,3 6 339,8 

��������
���������-
15

45,5 35,0 35,4 49,3 37,4 25,6 23,2 24,3 29,6

Таблиця 1
Динамiка прямих іноземних інвестицій 

(акціонерний капітал) з України економіці країн ЄС 
та країн ЄС-15 за 2010–2018 рр.
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тованого в економiку Кіпру, реінвестується в економіку 
України. 

Залучення іноземного коштiв має свої переваги та недо-
ліки. З одного боку, наявнiсть зарубіжних інвестицій сти-
мулює науково-технічний прогрес, допомагає зменшенню 
безробiття, стимулює інтеграцію до міжнародних ринків 
капіталу, допомогає  запровадженню iнтенсифiкацiї ви-
робництва, обмiн досвідом у сферi менеджменту, пiдви-
щенню рiвня ефективностi використання сировини. 

З iншого боку посилюється ступiнь експлуатації сиро-
винних ресурсів, підвищується рівень конкуренції на рiз-
них ринках та витісняються вiдчизнянi виробники і поста-
чальники, а частина прибутків вiдтiкає за кордон.

Пiд час розвитку iнвестицiйних процесiв мiж країнами, 
як правило, можуть виникати певнi протирiччя. З одно-
го боку, країни спрямовують своє законодавство й норми 
регулювання на збiльшення привабливостi свого інвести-
ційного клімату для інвесторів. З iншого боку,  протягом 
останніх рокiв посилюються негативнi зміни в інвестицій-
них режимах країн. Взагалi,  країни найчастiше проводять 
ліберальну політику стосовно іноземних інвестицій, при 
цьому надають їм національний характер діяльності. 

На сучасному етапi розвитку ефективнiсть інвестицій-
ної політики, яку проводить держава має значний вплив на 
процеси модернізації виробництва, ефективнiсть струк-
турної перебудови економіки, вирiшення екологічних та 
соціальних питань. Найчастiше інвестори інвестують в 
досить розвинені сфери економічної діяльності країни. 
Так, наприклад,  2018 роцi в промисловiсть України iнвес-
товано 31,5%, в фінансову та страхову діяльності – 25,9 %, 
від загального обсягу інвестицій.  Тому завдання держави 
-  здiйснювати рiвномiрний розподiл інвестицій та контр-
олювати процеси iнвестування шляхом введення в дiю вiд-
повiдних законодавчих норм.

На сучасному етапi розвитку для України слiд зазначи-
ти наступнi чинники,  якi знижують конкурентнi переваги 
країни та погiршують інвестиційний клiмат: 

• політична нестабільність; 
• макроекономічна нестабільність;
• нестабільність нацiональної валюти; 
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• недосконалостi у законодавствi та пiд час проходжен-
ня митного контролю; 

• нестабільність податкової політики; 
• недостатнiй розвиток страхової сфери;
• недостатнiй розвиток фондового ринку України; 
• перешкоди для виходу нових компаній на ринок Укра-

їни; 
• перепони пiд час отримання довгострокових банків-

ських кредитів.
Про несприятливість інвестиційного середовища в 

Українi для іноземних інвесторів свідчать також низькi по-
казники рейтингів України (наприклад, рейтинг конкурен-
тоспроможності GCI). За даними Світового економічного 
форуму, за індексом конкурентоспроможності Україна 
піднялась на шість сходинок вгору порiвняно з 2017 роком 
та зайняла в 2018 роцi 83 місце. [3].  

Висновки. Таким чином, в загальному обсязi iнвесту-
вання економіки України прямі іноземні інвестиції з кра-
їн Європейського Союзу займають вагому долю та мають 
важливе значення для розвитку нацiональної економіки. 
Пiд час дослiдження динамiки прямих іноземних інвести-
цій в економіку України можна зазначити низку проблем, 
які заважають ефективному розвитку процесу інвестуван-
ня.  Серед них: нестабільність нацiональної валюти, полі-
тична нестабільність воєнні дії на сходi Україні недоско-
налостi у законодавствi та пiд час проходження митного 
контролю та iнше. До того ж, iнвестування вже розвинених 
сфер економічної діяльності знижує ефективнiсть процесу 
iнвестування.
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громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки.

Ключові слова: публічне управління, громадянське сус-
пільство, розвиток громадянського суспільства.

Annotation. The article deals with the basic aspects of civil
society development regulation by the public authorities in the 
European integration of Ukraine under and briefly analyzed
the National Strategy for Promoting the Development of Civil 
Society in Ukraine for 2016-2020.

Keywords: public administration, civil society, civil society 
development.

Сьогодні розвиток громадянського суспільства в Укра-
їні відбуваються під впливом зовнішніх процесів, як ре-
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зультат це підписання відповідних документів, що ви-
магають реалізацію зазначених програм дій. Так у статті 
443 глави 26 «Співробітництво з питань громадянського 
суспільства» Угоди про асоціацію між Україною, з однією 
сторони, та Європейський союзом, Європейським співто-
вариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 
з іншої сторони (Угоду ратифіковано із заявою Законом 
№ 1678-VII від 16.09.2014, Набрання чинності, відбулась 
01.09.2017 на підставі - v1713321-17) наголошено, що сто-
рони заохочують співробітництво з питань громадянсько-
го суспільства з метою досягнення таких цілей [6]: 

a) зміцнення контактів та взаємного обміну досвідом 
між усіма секторами громадянського суспільства в Україні 
та державах-членах ЄС; 

b) залучення організацій громадянського суспільства 
до реалізації цієї Угоди, зокрема моніторингу її виконання, 
а також до розвитку двосторонніх відносин Україна – ЄС; 

c) забезпечення кращої обізнаності та розуміння щодо 
України в державах-членах ЄС, зокрема її історії та куль-
тури; 

d) забезпечення кращої обізнаності та розуміння щодо 
Європейського Союзу в Україні, зокрема його базових цін-
ностей, функціонування та політик.

У статті 444 йдеться про сприяння діалогу та співро-
бітництву між учасниками громадянського суспільства з 
обох сторін як невід’ємної частини відносин між Україною 
та ЄС, шляхом [6]: 

a) зміцнення контактів та взаємного обміну досвідом 
між організаціями громадянського суспільства в Україні 
та державах-членах ЄС, зокрема проведення професійних 
семінарів, підвищення кваліфікації тощо; 

b) сприяння процесу інституційної розбудови та кон-
солідації організацій громадянського суспільства, у тому 
числі, серед іншого, лобістській діяльності, неформально-
му спілкуванню, візитам і семінарам тощо; 

c) забезпечення поінформованості українських пред-
ставників щодо організації в рамках ЄС консультацій та 
діалогу між соціальними і громадськими партнерами з ме-
тою залучення громадянського суспільства до політично-
го процесу в Україні.
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Внутрішньої реакцією України на зовнішні зобов’язан-
ня є таки документи, як Закон України «Про засади вну-
трішньої і зовнішньої політики» (від 2010 № 40) за остан-
ньою редакцією. Де у статті 5 «Засади внутрішньої політи-
ки у сфері формування інститутів громадянського суспіль-
ства» (визначено основні завдання внутрішньої політики у 
сфері формування інститутів громадянського суспільства, 
а саме [4]: 

- утвердження громадянського суспільства як гарантії 
демократичного розвитку держави;

- завершення політичної реформи, посилення взаємодії 
органів державної влади та органів місцевого самовряду-
вання і об’єднань громадян, запровадження громадського 
контролю за діяльністю влади;

- забезпечення незалежної діяльності об’єднань грома-
дян, посилення їх впливу на прийняття суспільно важли-
вих рішень;

- підвищення ролі та відповідальності політичних пар-
тій, сприяння політичній структуризації суспільства на за-
садах багатопартійності, створення умов для забезпечення 
широкого представництва інтересів громадян у представ-
ницьких органах влади;

- проведення регулярних консультацій з громадськістю 
з важливих питань життя суспільства і держави; 

- проведення всеукраїнських та місцевих референдумів 
як ефективних форм народного волевиявлення, участі на-
роду у прийнятті суспільно важливих рішень.

Наступним кроком став Закон України «Про громадські 
об’єднання» від 2013 року. Цей Закон визначає правові та 
організаційні засади реалізації права на свободу об’єднан-
ня, гарантованого Конституцією України та міжнародними 
договорами України, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, 
діяльності та припинення громадських об’єднань [2].

Методологічною базою для участі громадськості у фор-
муванні та реалізації державної політики є відповідна по-
становою КМУ від 3 листопада 2010 р. N 996 «Про забез-
печення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики», де затверджено порядок проведення 
консультацій з громадськістю з питань формування та ре-



алізації державної політики в  обов’язковому  порядку  у  
формі публічного громадського обговорення та/або елек-
тронних консультацій з громадськістю щодо проектів нор-
мативно-правових актів, які [3]: 

- стосуються конституційних прав, свобод та обов’язків 
громадян; 

- стосуються життєвих інтересів громадян, у тому числі 
впливають на стан навколишнього природного середовища; 

- передбачають провадження регуляторної діяльності у 
певній сфері; 

- визначають стратегічні цілі, пріоритети і завдання у 
відповідній сфері державного управління (у тому числі 
проекти державних і регіональних програм економічного, 
соціального і  культурного розвитку, рішення стосовно їх 
виконання); 

- стосуються інтересів територіальних громад, здійснен-
ня повноважень місцевого самоврядування, делегованих 
органам виконавчої влади відповідними радами; 

- визначають порядок надання адміністративних по-
слуг; 

- стосуються правового статусу громадських об’єднань, 
їх фінансування та діяльності; 

- передбачають надання пільг чи встановлення обме-
жень для суб’єктів господарювання та інститутів грома-
дянського суспільства;

- стосуються присвоєння юридичним особам та об’єк-
там права власності, які за ними закріплені, об’єктам пра-
ва власності, які належать фізичним особам, імен (псевдо-
німів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій; 

- стосуються витрачання бюджетних коштів (звіти голо-
вних розпорядників бюджетних коштів за минулий рік). 

Як зазначено у відповідної постанові строк  проведення 
таких консультацій з громадськістю визначається органом 
виконавчої влади і повинен становити не менш як 15 ка-
лендарних днів. 

Проекти регуляторних актів виносяться на громадське 
обговорення з урахуванням вимог Закону України “Про  
засади державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності” [3] .
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Сьогодні на урядовому веб-сайт “Громадянське суспіль-
ство і влада” можна знайти інформацію про проведення  
електронних консультацій з громадськістю, а також звіт  
про результати публічного громадського обговорення та 
електронних консультацій з громадськістю. Проведення   
електронних консультацій з громадськістю орган виконав-
чої   влади повинен оприлюднити на  своєму офіційному 
веб-сайті та в інший прийнятний  спосіб  не пізніше ніж 
через два тижні після прийняття рішень за результатами 
обговорення.

Тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утво-
реним  для  сприяння  участі  громадськості  у  формуванні  
та реалізації державної політики є громадська рада  при  
міністерстві,  іншому  центральному органі  виконавчої  
влади. До складу громадської ради можуть бути обрані 
представники громадських   об’єднань,   релігійних,   бла-
годійних  організацій, творчих  спілок,  професійних  спі-
лок  та їх об’єднань, асоціацій, організацій  роботодавців  
та  їх  об’єднань,  недержавних засобів масової  інформації 
як інститути громадянського суспільства, які  зареєстро-
вані  в установленому порядку і провадять діяльність на 
території України. Положення про громадську раду розро-
бляється громадською радою та  затверджується органом 
виконавчої влади, при якому її утворено. Основними за-
вданнями громадської ради є [3]:

- сприяння реалізації громадянами конституційного  
права на участь в управлінні державними справами; 

- здійснення громадського контролю за діяльністю  ор-
гану;

- сприяння врахуванню органом громадської думки  під  
час формування  та  реалізації  державної  політики.

Громадська рада відповідно до покладених на неї за-
вдань [3]: 

- готує та подає органу пропозиції до орієнтовного 
плану проведення консультацій  з громадськістю, а також 
щодо проведення консультацій, не передбачених таким 
планом;

- готує та подає органу пропозиції  щодо  організації 
консультацій з громадськістю; 

- подає органу обов’язкові для розгляду пропозиції з 
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питань, щодо яких орган проводить консультації з громад-
ськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-
правових актів з питань формування та реалізації держав-
ної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи 
органу;

- проводить відповідно до законодавства громадську 
експертизу діяльності органу та громадську антикоруп-
ційну експертизу нормативно-правових актів та проектів 
нормативно-правових актів, які розробляє орган;

- здійснює громадський контроль за врахуванням орга-
ном пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення 
ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до 
публічної інформації, яка знаходиться у його  володінні,  
а  також дотриманням ним нормативно-правових актів, 
спрямованих на запобігання та протидію корупції;

- інформує в обов’язковому порядку громадськість про 
свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офі-
ційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб; 

- збирає, узагальнює та подає органу інформацію про 
пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо 
вирішення питань, які мають важливе суспільне значен-
ня;

- організовує публічні заходи для обговорення актуаль-
них питань розвитку галузі чи адміністративно-територі-
альної одиниці; 

- готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяль-
ність. 

Громадська рада має право [3]: 
- утворювати постійні та тимчасові робочі органи 

(правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи 
тощо); 

- залучати до роботи ради працівників органів виконав-
чої влади, органів місцевого самоврядування, представни-
ків вітчизняних та міжнародних інститутів громадянсько-
го суспільства, експертних і наукових  організацій,  під-
приємств,  установ та організацій (за згодою їх керівників), 
а також окремих фахівців (за згодою);

- організовувати і проводити семінари, конференції, за-
сідання за круглим столом та інші заходи; 

- отримувати в установленому порядку від органів ви-
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конавчої влади, органів місцевого самоврядування інфор-
мацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

- отримувати від органу проекти нормативно-правових 
актів з питань,  що  потребують проведення консультацій 
з громадськістю, у триденний строк після початку таких 
консультацій.

Нажаль зазначена вище Постанова, маючи не дужу 
складну методологію, не виконується в зазначеному обсязі. 
Не з’ясовано і не визначено якім чином повинні фінансу-
ватися громадські ради при органах виконавчої влади, як 
головні інституції громадянського суспільства. Це є під-
ставою для скарг в адрес державної влади з боку публіч-
ної, складається напруга у діалоги подальшого розвитку. 
Як результат призводить до повільного становлення гро-
мадянського суспільства (включаючи інституції публічної 
влади) і недовіри до державних установ. 

Також в даній статті хотілося б звернути увагу на «На-
ціональну Стратегію сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки»,  затверджена  
Указом Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/
2016 (далі Стратегія) та коротко проаналізувати цю Стра-
тегію, зокрема щодо організації контролю та оцінювання 
зазначених результатів.

Стратегію можна розглядати як складову Стратегії ста-
лого розвитку “Україна - 2020” схвалену Указом Президен-
та України від 12 січня 2015 року № 5/2015. 

Стратегія є важливим і основним документом для фор-
мування і розвитку громадянського суспільства та пу-
блічного управління, де добре і чітко визначено умови, як 
основні проблеми розвитку громадянського суспільства в 
Україні, сформовано ідеї, що являють собою мету і прин-
ципи Стратегії, а також зазначено технології через страте-
гічні напрями та завдання з урахуванням реалізації, моні-
торингу та оцінкою виконання Стратегії. Але відсутність 
такого чиннику як ресурси унеможливлює реалізацію да-
ної Стратегії. 

Що стосується реалізація органами виконавчої вла-
ди даної Стратегії, то залишається незрозуміла ситуація 
з боку Кабінетну Міністрів України щодо затвердження 
плану заходів. 
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Залишаються невирішеними «Основні проблеми роз-
витку громадянського суспільства в Україні», що зазначені 
у частині 2. Стратегії. А реалізація і виконання зазначеної 
Стратегії потребує відповідних ресурсів і постійного діа-
логу між інституціями держаної та публічної влади.
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АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
ДО ACQUIS ЄС

ADAPTATION OF THE UKRAINIAN LEGISLATION 
TO THE EU AQUIS

Анотація. У статті аналізуються особливості адаптації 
законодавства України до acquis ЄС. Особливо звертаєть-
ся увага на застосування юридико-лінгвістичного аналізу  
текстів нормативно-правових актів у пріоритетних сферах 
адаптації, необхідності проведення юридико-лінгвістич-
ного аналізу текстів нормативно-правових актів у процесі 
створення нових законопроектів.

Ключові слова: адаптація, acquis ЄС, юридико-лінгвіс-
тичне тлумачення, європейська інтеграція. 

Annotation. The article analyzes peculiarities of adaptation
of the Ukrainian legislation to the EU acquis. Particular atten-
tion is paid to the use of legal and linguistic analysis of texts of 
normative legal acts in the priority areas of adaptation, the need 
for legal and linguistic analysis of texts of normative and legal 
acts in the process of creating new bills.

Key words: adaptation, EU acquis, legal and linguistic inter-
pretation, European integration.

Поняття адаптації в українському праві вперше з‘яв-
ляється в Угоді про партнерство і співробітництво між 
Україною і Європейськими співтовариствами та їх дер-
жавами-членами від 14.06.1994. [1]. Угода про Асоціацію 
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між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони (набрала чиннос-
ті 01.09.2017) [2] замінює вищезгадану Угоду. Посилання 
на вищезгадану Угоду в усіх інших угодах між Сторонами 
вважаються посиланнями на цю Угоду. 

Адаптація законодавства України розуміється як про-
цес розроблення та прийняття нормативно-правових ак-
тів та створення умов для їх належного впровадження та 
застосування з метою поступового досягнення повної від-
повідності права України із acquis ЄС. 

Україна вживає необхідних заходів з метою поступово-
го досягнення відповідності з технічними регламентами 
ЄС та системами стандартизації, метрології, акредитації, 
робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС та 
зобов’язується дотримуватися принципів та практик, ви-
кладених в актуальних рішеннях та регламентах ЄС.

Аcquis ЄС має бути інкорпорований у законодавство 
України, є дороговказом суспільно важливих реформ, за-
безпечує незворотність європейської інтеграції України, 
підтверджує остаточний вибір на користь європейської 
моделі суспільного та економічного розвитку. Україна за-
безпечує поступове приведення існуючого та майбутнього 
законодавства у відповідність до acquis ЄС. 

З метою забезпечення входження України до європей-
ського правового простору, гармонізації  законодавства 
України з нормами та стандартами Європейського Союзу 
актуальною є проблема забезпечення аналізу та узгоджен-
ня проектів законів та інших нормативно-правових актів 
у пріоритетних сферах адаптації законодавства України до 
acquis ЄС. Україна забезпечує, щоб існуючі закони та май-
бутнє законодавство поступово досягли сумісності з acqu-
is ЄС.  Ця адаптація  поширюється на всі елементи acquis 
ЄС, зазначені у Додатку XVІІ до Угоди.

Потреба у внутрішній узгодженості законодавства ви-
магає у процесі створення нового правового акта його 
аналізу як з погляду уніфікації термінологічно-мовного 
оформлення, дотримання принципу єдності юридичної 
термінології, усталених синтаксичних конструкцій, які 
вимагають однакового вживання в текстах нормативно-
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правових актів, так і координації, співвідношення  з тер-
мінологічно-мовним оформленням інших правових актів, 
нормами права, які є елементами відповідної правової сис-
теми, інституту, галузі.

У процесі адаптації законодавства України практично 
необхідним є врахування також тлумачення термінів, яке 
надає Конституційний Суд України, Верховний Суд Укра-
їни, їх юридико-лінгвістичний аналіз, узагальнення прак-
тики тлумачення з метою недопущення помилок у мовно-
му оформленні  текстів проектів нормативно-правових 
актів, подібних до тих, що вже були предметом розгляду 
цих суб‘єктів тлумачення, введення даної інформації до 
нормативів юридичних термінів.

Відповідно до статті 9 Конституції України міжнародні 
договори, згода на обов‘язковість яких надана Верховною 
Радою України, стають частиною національного законо-
давства, тому невідкладною проблемою є забезпечення 
їх адекватних перекладів. У зв‘язку з цим постає питання 
гармонізації термінологічно-мовного оформлення пере-
кладів з мовою внутрішнього законодавства, що пов‘язане 
не лише із суто мовними проблемами, а, в першу чергу, із 
забезпеченням адекватного відтворення відповідних пра-
вових понять. Виникає проблема адекватної термінологіч-
но-мовної відповідності тексту-оригіналу і тексту-пере-
кладу міжнародно-правового документа. 

У процесі підготовки проекту та видання правового 
акта суб‘єкт нормотворчої діяльності спочатку формує 
відповідне правове поняття, що є ідеальним відображен-
ням його волі, після чого матеріалізує його з допомогою 
усієї сукупності доступних йому мовних засобів, виходячи 
з потреби донести ними до осіб, яких стосується зазначе-
ний акт, свою волю максимально точно та адекватно. 

Успіх процесу зближення припускає не лише перегляд 
українського законодавства з погляду права ЄС, але й ре-
цепцію цілого комплексу правових принципів, концепцій, 
доктрин і понять, що становлять acquis ЄС. 

Неунормованість вживання  юридичних термінів у про-
цесі перекладу негативно впливає на тлумачення право-
вих понять як нормативно-правових актів, так і офіційних 
перекладів міжнародних договорів України. Для усунен-
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ня можливих розбіжностей між текстами необхідно при 
використанні терміна враховувати правовий контекст, в 
якому він знаходиться; проводити тлумачення терміна з 
урахуванням можливих наслідків взаємного впливу між-
народного права і національного права; розглядати кожну 
особливість передачі правового змісту на різних мовах з 
погляду можливого неоднозначного сприйняття  в май-
бутньому. Застосування лінгвістичного зіставного методу  
сприятиме вирішенню проблем правильного вираження й  
сприйняття перекладених текстів нормативно-правових 
актів.

Серед чинників, від яких залежить ефективність адап-
тації вітчизняного законодавства до аcquis ЄС, інтеграції 
правової системи України у світовий правовий простір, є 
тлумачення нормативно-правових актів. Правила юриди-
ко-лінгвістичного тлумачення текстів нормативно-право-
вих актів охоплюють можливі випадки, які можуть стати-
ся внаслідок двозначності мовного вираження тексту нор-
мативно-правового акта, не допускають особливо грубих 
порушень у практиці застосування правових приписів [3]. 
Залучення теоретичних положень лінгвістичної науки до-
зволяє здійснити аналіз особливостей кожного правила 
юридико-лінгвістичного тлумачення текстів нормативно-
правових актів відповідно до сучасних напрямів розвитку 
юридичної термінології української мови, дослідити їх за-
стосування у практиці тлумачення, розробити рекоменда-
ції щодо їх застосування; означити проблеми терміноло-
гічно-мовного оформлення текстів нормативно-правових 
актів, не вирішені як юридичною, так і лінгвістичною на-
уками.

У зв‘язку з розробкою проектів нормативно-правових 
актів спірні питання, які виникають на стадії правотвор-
чого процесу, можуть бути позитивно вирішені з ураху-
ванням думки широкого кола вчених, практиків, одним 
із засобів формування і вираження якої є юридико-лінг-
вістичне тлумачення. При цьому усі висловлювання щодо 
удосконалення законодавства мають бути адекватно ви-
тлумачені правотворчим суб‘єктом, щоб новий норматив-
ний акт був обґрунтованим, корисним і дійсно відповідав 
acquis ЄС. Тому суб‘єкти правотворчості повинні володі-
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ти методами, технікою, навичками адекватного розуміння 
правотворчих пропозицій, ініціатив. 

Юридико-лінгвістичне тлумачення є ефективним у про-
цесі адаптації до acquis ЄС ще й у зв‘язку з тим, що проекти 
нормативних актів найчастіше готуються заінтересовани-
ми відомствами. Підзаконні акти входять до єдиної систе-
ми чинного законодавства, тому їх термінологічно-мовне 
вираження має перебувати у відповідності з іншими нор-
мативно-правовими актами. Практика показує, що в них 
не завжди дотримуються єдності термінологічно-мовного 
оформлення відповідно до інституту, галузі права. 

Правила юридико-лінгвістичного тлумачення отриму-
ють значення однієї з гарантій недопущення неоднознач-
ного розуміння правових приписів, входять до механізму 
підготовки відомчих актів, що передбачає перевірку термі-
нологічно-мовного оформлення текстів нормативно-пра-
вових актів.

Однією з рис високого рівня адаптації законодавства є 
вивчення усіх попередніх актів з певного питання, узго-
дження з ними термінологічно-мовного вираження  но-
вих створюваних правових норм. Юридико-лінгвістичний 
аналіз актів, які регулювали аналогічні відносини, сприяє 
правильному вираженню суті нових правових норм у да-
ній галузі, їх своєчасності, вибору адекватного (можливо, 
іншого, ніж раніше, більш ефективного) мовного засобу. 

При проведенні термінологічно-мовної експертизи вра-
ховується, чи запропоновані юридичні терміни охоплюють 
значення слів в українській мові, запобігають випадкам до-
вільного тлумачення тексту нормативно-правового акта.

Правотворчий орган, який готує проект закону, осо-
бливо якщо і раніше виданий аналогічний  нормативний 
акт виходив від нього, має різні підготовчі матеріали, пояс-
нювальні записки тощо, тексти скасованих нормативних 
актів і, оперуючи ними, може точно зробити висновок про 
зміст змін задуму правотворця при підготовці нового нор-
мативно-правового акта.

Переклад acquis ЄС вимагає не лише особливо обереж-
ного ставлення до передачі змісту документа, а й ретель-
ного добору українських відповідників до іншомовних 
юридичних термінів. Застосовуючи на цьому етапі зі-
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ставний лінгвістичний метод, можна уникнути помилок 
у перекладі, внаслідок яких змінюється значення, звужу-
ється чи розширюється сфера застосування визначень чи 
положень документа, що сприятиме визначенню ступеня 
відповідності положень як проектів, так і чинних норма-
тивно-правових актів України нормам і стандартам права 
Європейського Союзу та  вимогам Угоди.

Юридичні категорії, терміни та дефініції конкретного 
документа перебувають у складних зв‘язках з визначення-
ми, термінами, категоріями інших документів. Помилки 
перекладу можуть спричинити навіть руйнування систем 
взаємопов‘язаних документів та неправильного застосу-
вання галузей права, привести до правової неповноти та 
безпідставного розширення сфери дії конкретного права, 
що матиме наслідком виникнення протиріч або непра-
вильні висновки.

Оскільки міжнародні документи після їх офіційного 
оприлюднення   мають застосовуватися усіма органами 
державної, зокрема судової влади, виникає проблема за-
безпечення відповідності, несуперечливості законодав-
ства України міжнародним документам. 

Важливим етапом у процесі адаптації є вибір мовних 
засобів, адекватних вираженню поставлених правотвор-
цем завдань. Ця проблема є актуальною у зв‘язку з поки 
що недостатньою розпрацьованістю внутрішніх правил 
української мови, від яких залежить створення досконалих 
текстів нормативно-правових актів, відсутність традицій 
української юридичної термінології при позначенні нових 
юридичних понять та явищ. У зв‘язку з цим своєчасною є 
розробка важливих питань впливу розвитку національної 
мови на мову нормативно-правових документів, розгляд 
понять законодавчої стилістики і лінгвістики, їх особли-
востей, виокремлення проблеми удосконалення мови за-
кону в законотворчій діяльності України. Виконання цього 
завдання може бути ефективним за умови залучення пра-
вил юридико-лінгвістичного тлумачення, оскільки вони 
передбачають аналіз наявного мовного матеріалу чинного 
законодавства і можуть спрогнозувати сприйняття адреса-
том тексту  нового нормативно-правового акта. У випадку 
ігнорування правил юридико-лінгвістичного тлумачення 
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тексту нормативно-правового акта у правотворчому про-
цесі юридичний зміст створеної норми не буде адекватним 
мовному вираженню задуму правотворця, внаслідок чого 
можливі такі небажані наслідки, як неоднозначність розу-
міння і застосування, що створює труднощі при реалізації 
закону. 

Даний аспект проблеми юридико-лінгвістичного тлу-
мачення у процесі адаптації дозволяє виокремити його 
та інтерпретаційну діяльність взагалі як один із факторів 
адаптації законодавства України до acquis ЄС. Це зумов-
лено тим, що в процесі адаптації повинні враховуватися 
результати тлумачення, положення, напрацьовані право-
роз‘яснювальною практикою для встановлення й заповне-
ння прогалин у праві тощо. 

Оскільки вимога щодо адаптації законодавства є одні-
єю серед найважливіших у процесі набуття членства у ЄС, 
зазначимо, що забезпечення єдності й узгодження актів 
законодавства потребує проведення юридико-лінгвістич-
ного аналізу існуючих текстів нормативно-правових актів 
у процесі створення нових законопроектів. Юридико-лінг-
вістичне тлумачення залучається до механізму перевірки 
нових актів з метою забезпечення єдності термінологічно-
мовного оформлення й однозначного тлумачення тексту 
проекту, що розглядається, та проектів інших актів зако-
нодавства, а також українських перекладів acquis ЄС.

 Реалізація адаптації законодавства України до acquis 
ЄС вимагає належної співпраці всіх гілок влади відповідно 
до принципу верховенства права, що дозволить створити 
ефективне європейське законодавство, яке працює на ко-
ристь України.
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ПОЗИЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
ЩОДО УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО КОНФЛІКТУ

THE EU POSITION 
ON THE UKRAINIAN-RUSSIAN CONFLICT

Анотація. Статтю присвячено аналізу збройного кон-
флікту, який Російська Федерація розпочала проти Укра-
їни у лютому 2014 р. Досліджено позиції держав-членів 
Європейського Союзу щодо «гібридної війни» на сході на-
шої держави та анексії АР Крим. Розглянуто основні етапи 
запровадження економічних санкцій проти Росії, що були 
введені з метою припинення російської агресії. 

Ключові слова: українсько-російський конфлікт, санкції 
проти Росії, сепаратизм, Європейський Союз, Україна.

Annotation: The article is devoted to the analysis of armed
conflict that the Russian Federation began against Ukraine in
February 2014. The positions of the EU member states on «the
hybrid war» in the East of our country and the annexation of 
the Autonomous Republic of Crimea are investigated. The main
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stages of introduction of economic sanctions against Russia, 
which aim to stop the Russian aggression, are considered.

Key words: the Ukrainian-Russian conflict, sanctions against
Russia, separatism, the European Union, Ukraine.

Збройний конфлікт між Росією та Україною, що розпо-
чався 20 лютого 2014 р. із вторгнення російських військ на 
Кримський півострів та його подальшої анексії, сколихнув 
увесь світ та глибоко занепокоїв міжнародне співтовари-
ство. Наступним етапом конфлікту після інтервенції стала 
війна на сході України, у якій українська армія протистоїть 
терористичним угрупованням сепаратистів з ЛНР та ДНР 
і російським військам. Незважаючи на очевидну присут-
ність російських військових загонів на тимчасово окупо-
ваних територіях українського Донбасу, Російська Федера-
ція відмовляється визнавати той факт, що вона перебуває 
у стані війни проти нашої держави. 

Зарубіжні та вітчизняні науковці чимало уваги приді-
ляли дослідженню різноманітних аспектів сепаратизму як 
соціально-політичного явища. Серед них варто згадати 
про внесок у вивчення цієї проблематики М. Бесараба, Р. 
Барнса, Д. Бранкаті, Н. Горло, В. Дівак, В. Мартинюка, Ф. 
Моліни, В. Олішевської та В. Рахмайлова, які досліджува-
ли основні чинники появи сепаратистських рухів. Праці К. 
Вітмана, К. Войтовського, О. Дзьобаня, І. Кресіної, К. Мур-
зи, О. Резнікової та С. Савойської присвячено вивченню 
передумов виникнення сепаратизму в Україні як головної 
загрози національній безпеці. Оскільки сьогодні Росія веде 
проти України «гібридну війну», дослідження цієї про-
блематики потребують глибшого аналізу, адже їх не варто 
зводити лише до сепаратизму. 

Мета статті – проаналізувати основний перебіг подій 
збройного конфлікту Російської Федерації проти нашої 
держави та дослідити, як держави-члени Європейського 
Союзу допомагають Україні зупинити агресора та повер-
нути під державний суверенітет анексований Крим та оку-
пований Донбас.

Європейський Союз підтримує Україну у її прагненнях 
відновити державний суверенітет на тимчасово окупова-
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них Донецькій та Луганській областях, а також в анексо-
ваному Криму. Відмова від курсу на євроінтеграцію екс-
президента України В. Януковича восени 2013 р. призвела 
до появи нових кривавих сторінок історії України, а саме: 
Майдану, Революції гідності, анексії АР Крим Російською 
Федерацією, самопроголошення незалежності Донецької 
народної республіки (ДНР) та Луганської народної респу-
бліки (ЛНР), початку антитерористичної операції у схід-
них областях.

Світова спільнота, зокрема держави-члени Європей-
ського Союзу, не оминули своєю увагою трагічних для 
української державності подій 2014 року. Президент Лит-
ви Д. Грібаускайте заявила, що «Литва рішуче засуджує 
військове вторгнення Росії в Україну. Це загроза міжна-
родному миру і безпеці» [11]. Міністр закордонних справ 
Латвії Е. Рінкевичс зазначив, що «російське вторгнення в 
Україну повинно бути розцінено Радою безпеки ООН як 
акт агресії, ООН має реагувати відповідно, це – війна». За 
прикладом інших країн Прибалтики Естонія засудила вій-
ськове вторгнення Росії в Україну, яке порушує її суверені-
тет та територіальну цілісність.

Польща та Румунія як наші держави-сусіди також від-
реагували на ескалацію конфлікту на сході України. Екс-
міністр закордонних справ Польщі Р. Сікорський заува-
жив, що необхідно переглянути польсько-російські відно-
сини, оскільки статус-кво не може бути збережено, якщо 
Росія вдається до агресії проти іншої країни. Колишній 
президент Румунії Т. Бесеску відкрито заявив, що військо-
вого нападу на Україну не було, однак Румунія засуджує дії 
Російської Федерації, яка допомагає сепаратистам із само-
проголошених республік ЛНР та ДНР. 

Екс-президент Франції Ф. Олланд також висловив під-
тримку Україні. На його думку, присутність російських 
військових на території нашої держави є неприйнятною. 
Колишній міністр закордонних справ Швеції К. Більдт на-
голосив на тому, що зараз людство є свідком боїв між регу-
лярними силами Росії та України.

Екс-прем’єр-міністр Великої Британії Д. Кемерон за-
явив, що «Росія повинна зупинити переміщення бронетех-
ніки через її кордон в Україну і стати на шлях політичного 
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врегулювання конфлікту або поплатитися новими санкці-
ями». Канцлер ФРН А. Меркель також згадала у своїй про-
мові про можливість запровадження Євросоюзом нових 
санкцій проти Російської Федерації через погіршення си-
туації у зоні бойових дій. Уряд Іспанії висловив свою стур-
бованість інформацією про вторгнення російських зброй-
них сил на територію України, адже такі дії є очевидним 
порушенням суверенітету, незалежності, єдності та тери-
торіальної цілісності України [11]. 

Колишній Верховний представник Європейського Со-
юзу із закордонних справ і політики безпеки К. Ештон 13 
квітня 2014 р. висловила занепокоєння стосовно подій на 
сході Україні та зазначила, що Євросоюз високо цінує зу-
силля української влади у проведенні операцій щодо за-
безпечення правопорядку за допомогою мирних засобів. 
Ештон наполегливо порадила Росії «відвести свої війська 
від кордону України і припинити будь-які подальші дії, що 
мають на меті дестабілізувати країну» [5].

Зважаючи на втрату контролю над АР Крим та Донба-
сом, українська влада прийняла рішення про початок ан-
титерористичної операції (АТО) 14 квітня 2014 р., що мала 
на меті дати відсіч сепаратистам та російським військо-
вим. Зауважимо, що 30 квітня 2018 р. відбулося перефор-
матування АТО в Операцію об’єднаних сил (ООС). У січ-
ні 2015 р. Україна офіційно визнала Російську Федерацію 
державою-агресором постановою Верховної Ради «Про 
Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єд-
наних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської 
Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, 
Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї 
ГУАМ, парламентів держав світу про визнання Російської 
Федерації державою-агресором». Зазначимо, що державу 
можна визнати агресором за рішенням Ради Безпеки ООН 
або за рішенням міжнародного суду ООН у суперечках між 
державами. Якщо у здійсненні агресії звинувачують поса-
дових осіб, для цього необхідно отримати рішення Між-
народного кримінального суду та судових органів держави 
відповідно до національного кримінального законодавства 
[12]. Загалом під збройною агресією у міжнародному праві 
розуміють протиправне, пряме чи опосередковане засто-
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сування збройної сили однією державою проти суверені-
тету, територіальної цілісності чи політичної незалежності 
іншої держави [10].

Після початку збройного українсько-російського кон-
флікту у 2014 р. перед Європейським Союзом постало над-
складне завдання – підтримати вирішення безпекової кри-
зи в Україні шляхом відновлення законною українською 
владою контролю у Донецькій і Луганській областях та в 
АР Крим. Європейська рада ЄС переконана, що зупинити 
агресора можливо лише мирними засобами, зокрема санк-
ціями. Зазначимо, що економічні санкції проти Російської 
Федерації було запроваджено у 2014 р. Мета введення в дію 
санкцій – ослабити Росію, щоб вона не мала змоги фінан-
сувати та надавати озброєння терористам на сході Україні, 
й у такий спосіб припинити війну в нашій державі. Санкції 
проти Російської Федерації, які вводили поетапно, стали 
невід’ємною складовою міжнародної реакції на збройну 
агресію Росії проти України. 

Перший етап санкцій розпочався 6 березня 2014 р. із 
призупинення переговорного процесу між ЄС та Росією 
про спрощення візового режиму та нової угоди про парт-
нерство, а також процесу підготовки до майбутнього са-
міту G8, у якому мала брати участь Російська Федерація. 
17 березня 2014 р. стало початком другого етапу санкцій, 
впродовж якого міністри закордонних справ держав-чле-
нів Євросоюзу заморозили активи та заборонили в’їзд до 
ЄС для 21 російського та кримського чиновників [1]. 

Другий-плюс етап санкцій характеризувався двома 
хвилями. Під час першої хвилі 16 липня 2014 р. уряд США 
ввів санкції проти ряду компаній російського військово-
промислового комплексу та нафтогазового сектору, й про-
ти окремих осіб, які допомагали сепаратистам вчиняти дії, 
що безпосередньо порушували територіальну цілісність та 
суверенітет України. Persona non grata було визнано віце-
спікера Держдуми Російської Федерації С. Нєвєрова, по-
мічника президента Росії І. Щеголева, міністра у справах 
Криму О. Савельєва, «прем’єр-міністра» ДНР О. Бородая 
та ін. Збиття пасажирського літака Boeing 777 компанії 
Malaysia Airlines біля м. Торез Донецької області 17 липня 
2014 р. спричинило розширення санкцій Європейським 
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Союзом. Зауважимо, що внаслідок цієї авіакатастрофи, 
причиною якої став запуск військовими з ДНР зенітного 
ракетного комплексу «Бук» російського виробництва, за-
гинули усі пасажири та члени екіпажу. За кількістю жертв, 
а саме 298 осіб, збиття малайзійського рейсового літака є 
найсмертоноснішим в історії людства після терактів 11 ве-
ресня 2001 р. [3]. Впродовж другої хвилі, що розпочалася 
після трагічних подій 17 липня, Європейський Союз опри-
люднив додаткові санкції проти голови ФСБ Росії О. Борт-
нікова, секретаря Ради безпеки РФ М. Патрушева, прези-
дента Чечні Р. Кадирова, а також ЛНР, ДНР, «Міжнарод-
ного союзу громадських об’єднань», народного ополчення 
Донбасу та ін.

29 липня 2014 р. Європейський Союз прийняв рішення 
про введення третього рівня санкцій проти Росії, які сто-
сувалися енергетичного та фінансового секторів, і продук-
ції військового призначення, зокрема було обмежено вихід 
російських банків на кредитний ринок. 4 серпня ФРН при-
зупинила дію угоди про постачання озброєння для вій-
ськового тренувального табору у Російській Федерації.

30 липня 2015 р. Чорногорія та Албанія, що є канди-
датами на вступ до Євросоюзу, Ісландія, Норвегія та Ліх-
тенштейн; які знаходяться у Європейській асоціації віль-
ної торгівлі, а також Україна та Грузія приєдналися до де-
кларації Європейської ради ЄС про продовження терміну 
дії заборонних заходів ЄС проти Криму і Севастополя до 
23 червня 2016 р. [4]. 10 березня 2016 р. дію санкцій було 
продовжено, а 18 березня 2017 р. Європейський Союз звер-
нувся до усіх держав-членів ООН з проханням приєднати-
ся до санкцій щодо Криму. 13 серпня ЄС знову розширив 
санкції у зв’язку з незаконним завезенням газових турбін 
німецької компанії «Siemens» до анексованого Російською 
Федерацією Криму. 5 липня 2018 р. Європейська рада Єв-
росоюзу заявила про продовження економічних санкцій 
щодо Росії ще на 6 місяців. Передбачалося обмеження до-
ступу на первинний та вторинний ринок капіталу ЄС для 
деяких російських фінансових установ, енергетичних та 
оборонних компаній, введення експортної та імпортної 
заборони на торгівлю зброєю тощо.

Внаслідок нападу російських прикордонників на три 
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українські військові кораблі в Азовському морів 25 листо-
пада 2018 р. та подальшого арешту 24 наших моряків Єв-
ропейська рада ЄС прийняла рішення про продовження 
економічних санкцій проти Російської Федерації з 29 груд-
ня 2018 р. до 31 липня 2019 р. [9]. Всупереч Договору між 
Україною та Російською Федерацією про співробітництво 
у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 
2004 р. й основним нормам та принципам міжнародного 
морського права, Росія перешкоджає існуванню свободи 
судноплавства у регіоні Керченської протоки з часу окупа-
ції Кримського півострова [6]. Коментуючи напад на укра-
їнських моряків та дискусії щодо продовження санкцій 
проти держави-агресора, канцлер Німеччини А. Меркель 
заявила наступне: «Ми не застосовуємо санкції проти Ро-
сії заради санкцій, а ми запроваджуємо санкції, щоб чітко 
визначити, що країни, навіть якщо їхнє територіальне роз-
ташування зближує їх із Росією, мають право на власний 
розвиток. Це принципи міжнародного права» [8]. Вона та-
кож наголосила на тому, що силового варіанту вирішення 
конфлікту на сході України не існує.

Зазначимо, що не всі держави-учасниці ЄС вважають 
доцільним запроваджувати нові санкції проти Російської 
Федерації. Серед противників введення додаткових санк-
цій є Словаччина, Чехія, Угорщина, Кіпр, Фінляндія та 
Італія. Лідери цих країн-членів Європейського Союзу до-
тримуються проросійської позиції, обґрунтовуючи свої 
симпатії до Кремля тим, що економіка їхніх держав страж-
дає від антиросійських санкцій. Однак громадяни вищез-
гаданих держав є іншої думки про збройний українсько-
російський конфлікт та необхідність протидії агресору. 
Наприклад, проросійська позиція урядів Чехії та Угорщи-
ни спричинила антиурядові протести, які набули масового 
характеру.

Важливою подією для розуміння усієї складності ситу-
ації в Україні міжнародною спільнотою стало ухвалення 
Закону «Про особливості державної політики щодо забез-
печення державного суверенітету України на тимчасово 
окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях» 
18 січня 2018 р. Закон визначає Росію агресором та фіксує, 
що тимчасова окупація Російською Федерацією територій 
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України є незаконною та не дає їй жодних територіальних 
прав. Відповідно до закону, до тимчасово окупованих Ро-
сією територій у Донецькій та Луганській областях входять 
земля, річки, озера, внутрішні морські води, надра та по-
вітряний простір над цими територіями [7]. Зауважимо, 
що за час збройного українсько-російського конфлікту на 
сході України загинуло близько 10 тис. мирних жителів та 
понад 1,5 млн. осіб стали вимушеними переселенцями. 

Отже, українсько-російський збройний конфлікт роз-
почався із втечі екс-президента В. Януковича до Росії після 
тривалого протистояння народу України впродовж Рево-
люції гідності. Держава-агресор неодноразово порушува-
ла Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, відомий 
як Будапештський меморандум, та ряд інших двосторон-
ніх угод. Хоча Росія заперечує свою причетність до кон-
флікту в Україні, цілковито очевидним є той факт, що ро-
сіяни ведуть проти українців жорстоку «гібридну війну», 
яку було замасковано під сепаратистські рухи, очільникам 
яких вдалося здобути незалежність для ЛНР та ДНР. Євро-
пейський Союз засуджує неправомірні дії Російської Феде-
рації на сході України та в Криму, зокрема Європейський 
парламент переконаний, що ситуацію можна врегулювати 
лише мирним шляхом, а не застосовуючи зброю [2]. Після 
початку збройного протистояння у 2014 р. колишній мі-
ністр закордонних справ Великої Британії В. Хейг заявив, 
що за подіями на сході України стоїть Росія, яка має на меті 
дестабілізувати країну та завадити проведенню президент-
ських виборів. Незважаючи на усі спроби нашої держави 
та світового співтовариства зупинити кровопролиття на 
Донбасі та повернути анексований Крим і Донбас, ситуація 
залишається незмінною. На нашу думку, українській владі 
варто прислухатися до слів Голови Європейської ради ЄС 
Д. Туска, який заявив, що Україна повинна діяти рішуче, 
щоб показати, що не сприймає розповсюдження терорис-
тичних дій на своїй території. 
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BETWEEN UKRAINE AND THE EU

Анотація. у статті досліджено стан реформування тех-
нічного регулювання в Україні в умовах динамічних про-
цесів з адаптації українського законодавства до законодав-
ства ЄС. Проаналізовано останні нормативно-правові та 
інституційні перетворення, що відбулись в Україні в озна-
ченій сфері. 
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tation of Ukrainian legislation to EU legislation was analyzed 
in the article. The latest statutory and regulatory, institutional
transformations in this field in Ukraine were also analyzed.
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Реформування системи технічного регулювання в Укра-
їні розпочалося тільки у 2001 році. Починаючи з цього пе-
ріоду, Україна постійно співпрацює з ЄС. Співробітництво 
поглибилось з 2008 р., після приєднання України до Світо-
вої організації торгівлі [8].

Найбільш знаковою подією у рамках такого співро-
бітництва стала Програма підтримки галузевої політики 
«Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних 
бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом» 
(термін впровадження програми 21.12.2009 – 21.12.2016 
рр.), основним завданням якої було надання підтримки 
органам державної влади України у прийнятті управлін-
ських рішень з метою усунення технічних бар’єрів у тор-
гівлі з ЄС, на виконання вимог Угоди про поглиблену та 
всеохоплюючу зону вільної торгівлі [2]. 

Свого часу у межах реформування горизонтального 
законодавства (Додаток ІІІ до Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС), з урахуванням приписів відповідних єв-
ропейських директив у 2010-2012 рр. були розроблені та 
прийняті: Закон України від 02.12.2010 року № 2735-VI 
«Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової 
продукції» [10], Закон України від 02.12.2010 року № 2736-
VI «Про загальну безпечність нехарчової продукції» [4], 
Закон України від 19.05.2011 року № 3390-VI  «Про відпові-
дальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту продукції» 
[9]. У цей період також прийнято більш ніж 10 постанов, 
спрямованих на реалізацію законів у сфері державного 
ринкового нагляду та необхідних для його функціонуван-
ня в Україні [9; 12; 2; 13; 16; 17; 3; 15; 14; 18; 20; 21]:

Важливе значення мало прийняття у 2014 році Верхо-
вною Радою України Закону України «Про метрологію та 
метрологічну діяльність» від 05.06.2014 року № 1314-VII 
[20] та Закону України від 05.06.2014 року №1315-VII «Про 
стандартизацію» [21]. Відповідно до Закону України від 
05.06.2014 року № 1314-VII «Про метрологію та метроло-
гічну діяльність» в Україні задекларовано створення ефек-
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тивної та прозорої метрологічної системи та встановлено 
законодавчі засади для здійснення метрологічної діяль-
ності на основі міжнародних та європейських вимог (до-
кументів OIML і WELMEC та актів законодавства ЄС) [20]. 
З прийняттям цього закону відбулось чітке розмежування 
адміністративних і господарських метрологічних послуг. 
Крім того, було встановлено законодавчі засади для обме-
ження періодичної перевірки та посилення калібрувальної 
діяльності у виробничому секторі. 

Прийняття Закону України від 05.06.2014 року №1315-
VII «Про стандартизацію» консолідувало законодавство 
у сфері стандартизації в одному законодавчому акті. Було 
створено єдиний національний орган стандартизації, який 
не є центральним органом виконавчої влади (але входить 
до сфери управління центрального органу виконавчої вла-
ди), та є єдиним виконавцем і координатором робіт з роз-
роблення стандартів. Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 26 листопада 2014 р. № 1163-р «Про визначення 
державного підприємства, яке виконує функції національ-
ного органу стандартизації» було визначено спеціалізова-
не підприємство у сфері стандартизації, яке виконуватиме 
функції національного органу стандартизації – «Україн-
ський науково-дослідний і навчальний центр проблем стан-
дартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») [5].

Також важливим кроком стала передача, відповідно до 
Закону України від 05.06.2014 року №1315-VII «Про стан-
дартизацію» (далі – Закон «Про стандартизацію»), функ-
цій стандартизації у сфері будівельних матеріалів до ДП 
«УкрНДНЦ». З 03.07.2016 року Міністерство регіонально-
го розвитку  України зупинило діяльність у сфері націо-
нальної стандартизації і ДП «УкрНДНЦ» почав виконува-
ти функції із розроблення, затвердження, перегляду, вне-
сення змін і скасування національних стандартів і кодексів 
усталеної практики в сфері будівництва, містобудування 
та архітектури за класами 91 і 93 згідно з ДК 004. Новим 
Законом забезпечено представництво всіх зацікавлених 
сторін у Керівній раді національного органу стандартиза-
ції та передбачено повне впровадження принципу добро-
вільного застосування стандартів та інших документів зі 
стандартизації. Відповідно до Закону доступ до текстів 
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стандартів, застосування яких є обов’язковим згідно з ви-
могами нормативно-правових актів, є вільним [21].

Закон «Про стандартизацію» закріпив відмову від га-
лузевих стандартів та запровадив застосування технічних 
регламентів та національних стандартів, було скасовано 
регулювання розроблення та застосування технічних умов 
підприємств (включаючи їх експертизу та реєстрацію), 
спрощено та оптимізовано процедури розроблення та по-
годження проектів стандартів, забезпечено ефективність 
та прозорість фінансування діяльності з розроблення стан-
дартів. Закон забезпечив відхід від процедури державних 
закупівель для розроблення стандартів на користь розро-
блення стандартів відповідними технічними комітетами 
за фінансування від національного органу стандартизації, 
а також ідентичність українських національних стандартів 
з відповідними європейськими [21]. 

На початок 2015 року загальна кількість прийнятих в 
Україні національних стандартів становила 8849. Всі вони 
були гармонізовані з міжнародними та європейськи-
ми стандартами. Загалом фонд національних стандартів 
містить 29,6 тис. документів [5]. Починаючи з 2006 року 
було скасовано чинність 3934 міждержавних стандартів 
(ГОСТ), зокрема, у 2014 р. – 122. На виконання Програми 
ДП “УкрНДНЦ” упродовж 2015 року скасував усі чинні в 
Україні ГОСТ (із певними датами скасування, зокрема з 
2016, 2017, 2018 та 2019 року). Відповідна інформація роз-
міщена на веб-сайті ДП “УкрНДНЦ”[7]. 

З прийняттям Закону України 15.01.2015 року № 124-
VIII «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» 
[23] законодавство України було адаптоване до актів єв-
ропейського законодавства (горизонтального та базового) 
у сфері технічного регулювання, зазначених у першій час-
тині Додатку ІІІ Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 
Цей Закон забезпечує консолідацію законодавства щодо 
оцінки відповідності в одному законодавчому акті та при-
водить українське законодавство у цій сфері у повну від-
повідність до вимог «Угоди про технічні бар’єри у торгівлі» 
та актів законодавства ЄС. 

Закон України 15.01.2015 року № 124-VIII «Про технічні 
регламенти та оцінку відповідності» [23] містить вимогу 
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максимальної відповідності українських технічних регла-
ментів актам законодавства ЄС у разі їх розроблення на 
основі такого акту. Крім того, закон вимагає забезпечення 
ідентичності українських національних стандартів, що на-
дають презумпцію відповідності технічним регламентам, 
відповідним європейським гармонізованим стандартам. 
Законом, запроваджено вимоги до органів з оцінки відпо-
відності, що призначаються, які аналогічні вимогам, що 
висуваються до нотифікованих органів в ЄС. 

Пріоритетом на 2017 рік було визначено внесення змін 
до чинних законів у сфері технічних регламентів та оцін-
ки відповідності, а також державного ринкового нагляду і 
контролю нехарчової продукції. Так, у 2017 році заверши-
лось прийняття нормативно-правових актів, необхідних 
для реалізації Закону України 01.2015 року № 124-VIII «Про 
технічні регламенти та оцінку відповідності». Зокрема, 
були ухвалені критерії, за якими оцінюється ступінь ризи-
ку від провадження господарської діяльності з оцінки від-
повідності вимогам технічних регламентів і визначається 
періодичність проведення планових перевірок (Постанова 
Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 року № 384) та 
порядок і правила проведення обов’язкового страхування 
професійної відповідальності призначених органів з оцін-
ки відповідності та визнаних незалежних організацій за 
шкоду, яку може бути заподіяно третім особам (Постано-
ва Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 р. № 751) [11, 
c. 18]. Розроблений Міністерством економічного розвитку 
України проект Закону України №6235 від 24.03.2017 року 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо технічних регламентів та оцінки відповідності» (ста-
ном на теперішній час прийнятий тільки у першому читан-
ні) [24] передбачає внесення змін до низки законодавчих 
актів, в частині уточнення вимог щодо інформування спо-
живачів стосовно певних видів ризику чи продукції, уточ-
нення складу правопорушень у сфері стандартизації, ме-
трології та метрологічної діяльності і технічного регулю-
вання; уточнення вимог до національного органу з акреди-
тації тощо. Його ухвалення забезпечить узгодженість всіх 
законодавчих актів.

Ключовим елементом реформування системи техніч-
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ного регулювання в Україні є приведення системи акре-
дитації у відповідність з вимогами Європейської асоціації 
з акредитації та підписання Угоди про визнання між На-
ціональним агентством з акредитації України (НААУ) та 
Європейською асоціацією з акредитації. 

25 серпня 2015 року Кабінетом Міністрів України 
було затверджено «Стратегію розвитку системи техніч-
ного регулювання на період до 2020 року» (із змінами до 
п.9 Додатку, затвердженими розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 29 березня 2017 р. № 225-р). Мета 
стратегії має комплексний характер і полягає у поступо-
вій інтеграції України у внутрішній ринок ЄС, подолання 
технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та ЄС, зміц-
нення її позицій на світовому ринку внаслідок визнання 
системи технічного регулювання України на європейсько-
му та міжнародному рівні шляхом прийняття відповідних 
технічних регламентів європейських стандартів як націо-
нальних стандартів України з одночасним скасуванням дії 
стандартів ГОСТ; усуненні дублювання функцій у сфері 
державного нагляду (контролю) за відповідністю продук-
ції встановленим вимогам та ін. [22].

30 грудня 2015 року Постановою Кабінету Міністрів 
України № 1184, на виконання приписів статті 29 Закону 
України «Про технічні регламенти та оцінку відповіднос-
ті»,  затверджено форму та опис знаку відповідності тех-
нічним регламентам, правил та умов його нанесення та 
врегульовано питання щодо нанесення на певні види про-
дукції національного знаку відповідності, що засвідчує 
відповідність продукції вимогам технічних регламентів 
[19].  Як уже зазначалося, результатом відповідності про-
дукту виробника вимогам ринку ЄС є сертифікат якості 
маркування «СЄ». Він видається акредитованими євро-
пейськими центрами сертифікації. 

Варто вказати, що визнання українських сертифікатів 
якості в ЄС стане можливим лише після підписання сторо-
нами Угоди АСАА як протоколу до «Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС» та після повного узгодження галузе-
вого та горизонтального законодавства України, інститу-
цій та стандартів з галузевим і горизонтальним законодав-
ством, інституціями та стандартами ЄС [1]. 



350

Лише після досягнення повного узгодження національ-
ного законодавства України із законодавством ЄС, у тому 
числі прийняття технічних регламентів на основі європей-
ських Директив «Нового» і «Глобального» підходів; при-
йняття гармонізованих стандартів, які є доказовою базою 
відповідності продукції вимогам технічних регламентів; 
забезпечення діяльності інституцій згідно з європейською 
практикою може відбутись підписання Угоди АСАА між 
ЄС та Україною [6], а саму Угоду буде додано як протокол 
до «Угоди про асоціацію між Україною та ЄС».

27 березня 2018 року за участі представників Європей-
ської Комісії проведено засідання робочої групи «Технічні 
бар’єри у торгівлі та стандартизація» в рамках другого за-
сідання Діалогу високого рівня Україна-ЄС, під час якого 
сторони обговорили питання щодо оцінки стану справ в 
українській інфраструктурі якості з метою підписання 
Угоди АСАА; стан справ у сферах ринкового нагляду, стан-
дартизації, технічних регламентів; започаткування євро-
пейською стороною повномасштабних проектів технічної 
допомоги. За результатами засідання прийнято рішення 
стосовно доопрацювання Дорожньої карти дій щодо фор-
мального процесу оцінки якості української інфраструк-
тури якості для підписання Угоди АСАА [4].

3 грудня 2018 року у Верховній Раді зареєстровано Про-
ект Закону №9358 «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо удосконалення технічного ре-
гулювання у сфері господарювання». 

Наразі пріоритетним завданням у законотворчій діяль-
ності на 2019 рік так і залишається ухвалення Верховною 
Радою України двох законопроектів №6235 «Проект Зако-
ну про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо технічних регламентів та оцінки відповідності» та 
№5450-1 «Проект Закону про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України (щодо забезпечення дотримання 
прав осіб при проведенні перевірок характеристик нехар-
чової продукції)», які забезпечують необхідну підготовку 
до підписання Угоди АСАА та .

З огляду на викладене вище, необхідно визнати, що сьо-
годні в Україні триває перехід від «старої» системи техніч-
ного регулювання, яка включала в себе стандартизацію, 
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підтвердження відповідності та метрологію до «нової» 
системи технічного регулювання в Україні, складовими 
якою вже є: технічна регламентація, стандартизація, оцін-
ка відповідності, метрологія, акредитація, ринковий на-
гляд та інші регуляторні режими, передбачені для окремих 
видів продукції та становлення ринкового нагляду зокре-
ма. Для досягнення поставлених цілей проводиться повне 
реформування системи державних органів технічного ре-
гулювання та впровадження органів ринкового нагляду, 
розмежування сфер їх повноважень та предмету нагляду 
[24]. Було виділено органи, що здійснюватимуть ринковий 
нагляд, органи з акредитації, стандартизації, оцінки відпо-
відності. Так, було визначено єдиний національний орган 
із стандартизації – державне підприємство «Український 
науково-дослідний і навчальний центр проблем стандар-
тизації, сертифікації та якості» та приведено у відповід-
ність національний орган з акредитації НААУ, чим було 
виконано всі вимоги Європейської асоціації з акредитації 
щодо функціонування Ради з акредитації [1]. 

Своєю чергою найважливішим завданням для України 
на сьогодні залишається повне узгодження галузевого і го-
ризонтального законодавство, інституцій та стандартів до 
законодавства ЄС, для  скорішого підписання Угоди АСАА, 
виконання умов якої наддасть українському виробнику 
можливість безперешкодно потрапляти на внутрішній 
ринок ЄС та стане реальним показником рушійних змін в 
українському законодавстві з адаптації до права ЄС.
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BACKGROUND AND PROBLEM ASPECTS 
OF THE MANAGEMENT REPORT IN THE CONTEXT 

OF ADAPTATION OF EU ACCOUNTING LEGISLATION 
IN UKRAINE

Анотація. Досліджено передумови складання і подан-
ня звіту про управління  господарюючими суб’єктами в 
Україні, як з точки зору задоволення потреб користувачів 
в отриманні стратегічної та різносторонньої інформації 
про діяльність підприємства, так і щодо приведення у від-
повідність законодавства України в галузі бухгалтерського 
обліку до законодавства ЄС.  Визначено проблемні аспекти 
складання звіту про управління у контексті використання 
різних «рамкових» підходів до подання інформації.

Ключові слова: звіт про управління, Директива ЄС, кор-
поративна соціальна відповідальність (КСВ), сталий роз-
виток, «рамковий» підхід.

Annotation: The backgrounds of the management report in
the context of meeting the needs of users in obtaining strateg-
ic and versatile information about the company’s activities and 
adaptation of EU accounting legislation in Ukraine were inve-
stigated. Problem aspects of management report in the context 
of the use of different frameworks to the submission of inform-
ation were defined.

Keywords: management report, Directive EU, corporate soc-
ial responsibility (CSR), sustainable development, framework.

Розробка та практична реалізація адекватних методів 
визначення показників звіту про управління вітчизняних 
компаній є актуальними на сьогоднішній день з ураху-
ванням сучасних тенденцій зміцнення корпоративної со-
ціальної відповідальності (КСВ) у напрямку сталого роз-
витку глобальної економіки, а також положень Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС, Директив 2013/34/ЄС і 20-
14/95/ЄС та Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність». 

Основними передумовами включення звіту про управ-
ління до комплекту річної звітності в Україні є:
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1. Потреба користувачів в отриманні стратегічної та 
різносторонньої інформації про діяльність підприємства.

2. Приведення у відповідність законодавства України в 
галузі бухгалтерського обліку до законодавства Європей-
ського Союзу.

Стосовно задоволення потреб зовнішніх користу-
вачів, то донедавна фінансова звітність була практич-
но єдиним джерелом інформації щодо господарюючих 
суб’єктів. Водночас, згідно Концептуальної основи фі-
нансових звітів за Міжнародними стандартами, на сьо-
годні мета фінансової звітності загального призначення 
формулюється як: «надати фінансову інформацію про 
суб’єкт господарювання, що звітує, яка є корисною для 
нинішніх та потенційних інвесторів, позикодавців та ін-
ших кредиторів у прийнятті рішень про надання ресур-
сів цьому суб’єктові господарювання» [1]. Таким чином, 
широке коло користувачів інформації щодо діяльності 
підприємства (працівники, постачальники, клієнти, гро-
мадськість тощо) потребують інформації, що виходить 
за межі фінансової звітності, як правило, стратегічної та 
більш різносторонньої. 

Крім того, варто вказати і на недоліки інформації, що 
міститься у фінансовій звітності з точки зору широкого 
кола користувачів:

1. Історична інформація.
2. Виключно фінансові показники.
3. В активах не врахована ділова репутація (гудвіл) ком-

панії.
4. В пасивах акціонерний капітал відображений за номі-

налом випущених акцій.
5. Несвоєчасність.
6. Інформація спрямована виключно на інвесторів і 

кредиторів.
7. Формалізований підхід до складання.
Прогалини у інформації щодо діяльності підприємства 

з точки зору демонстрації потенційного довгостроково-
го успіху на сьогодні має заповнити звіт про управління 
(рис. 1). 
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До 2019 року інформація про бізнес-модель, стратегію, 
ризики, ключові показники ефективності тощо вітчизня-
ними підприємствами добровільно представлялася у ви-
гляді:

1. Інтегрований звіт («ДТЕК»).
2. Звіт про сталий розвиток («Оболонь»).
3. Звіт про корпоративну соціальну відповідальність 

(«1+1 медіа»).
4. Нефінансовий звіт («МХП»).
Причому для складання таких звітів найчастіше вико-

ристовувалися такі  «рамкові» підходи (frameworks) як: 
«Рамковий» підхід до інтегрованої звітності Міжнародної 
ради з інтегрованої звітності та Ініціатива з глобальної 
звітності (GRI G4) (Табл. 1).

Потужним поштовхом до розвитку нефінансової звіт-
ності в Україні стала необхідність приведення у відповід-
ність її законодавства в галузі бухгалтерського обліку до 
законодавства ЄС після підписання Угоди про асоціацію 

Рис. 1. Межі фінансової звітності і звіту 
про управління з точки зору користувачів інформації 

(розроблено автором на основі [2])
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між Україною та Європейським Союзом і його державами-
членами.

Глава 13 цієї Угоди визначає важливість комплексного 
застосування ефективних правил і методик у сферах за-
конодавства щодо заснування і діяльності компаній, кор-
поративного управління, а також щодо бухгалтерського 
обліку та аудиту з метою створення повноцінно функціо-
нуючої ринкової економіки та стимулювання торгівлі. До 
того ж сторони домовилися співпрацювати щодо впрова-
дження на національному рівні відповідних міжнародних 
стандартів і поступового наближення до права ЄС у сфері 
бухгалтерського обліку та аудиту згідно з Додатком XXXV 
до цієї Угоди [6].

Відповідно, актуальними для вітчизняних підприємств 
стали вимоги:

Таблиця 1
Найпоширеніші «рамкові» підходи (frameworks) 

до складання звіту про управління в Україні

4. ����������������� («���»).

�������� ���� ���������� ������ ������� ����������� ������������������ ����

��������» ������� (frameworks) ��: «��������» ��������������������������������

������������ ����� �� �������������������������� ����������� �� ����������� ���������
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1. Директиви 2013/34/ЄС про щорічну фінансову звіт-
ність, консолідовану фінансову звітність та пов’язані з 
ними звіти певних типів компаній [7] (Розділ 5 «Звіт про 
управління»). 

2. Директиви 2014/95/ЄС щодо розкриття нефінансової 
та різноманітної інформації деякими великими підприєм-
ствами і групами [8]. Нею до Директиви 2013/34/ЄС вво-
диться ст.19 а «Нефінансовий звіт». Вступила в дію 1 січня 
2017.

Згідно Директиви 2013/34/ЄС:
• звіт про управління повинен містити достовірний 

огляд розвитку, ефективності діяльності та стану підпри-
ємства, а також опис основних ризиків і невизначеностей, 
з якими воно стикається;

• огляд повинен містити збалансований і комплексний 
аналіз розвитку, ефективності діяльності та стану підпри-
ємства, з урахуванням його розміру та складності його 
господарської діяльності;

• у випадках, коли це необхідно для розуміння розвитку, 
ефективності діяльності або стану підприємства, аналіз 
повинен містити фінансові та, у відповідних випадках, не-
фінансові ключові показники ефективності, що стосують-
ся конкретного напрямку діяльності, включаючи інформа-
цію стосовно природоохоронних та кадрових питань [7]. 

В управлінському звіті також має зазначатися інформа-
ція про: 

• очікуваний майбутній розвиток підприємства;
• діяльність у сфері досліджень та розробок;
• придбання власних акцій;
• існування підрозділів підприємства; 
та стосовно використання підприємством фінансових 

інструментів інформація про:
• цілі та політику управління фінансовими ризиками 

підприємства; 
• схильність підприємства до цінових ризиків, кредит-

них ризиків, ризиків ліквідності та ризиків грошових по-
токів [7].

Згідно Директиви 2014/95/ЄС великі підприємства, які 
становлять суспільний інтерес (> 500 осіб) мають включи-
ти у звіт про управління інформацію нефінансового харак-



360

теру, яка повинна розкривати в обсязі, необхідному для 
розуміння розвитку даного підприємства, його функціо-
нування, стану, а також вплив його діяльності як мінімум, 
в таких аспектах: екологічному, соціальному та питання 
зайнятості, поваги прав людини, боротьби з корупцією та 
хабарництвом, в тому числі:

• короткий опис діючої бізнес-моделі підприємства;
• опис політики, яку здійснює суб’єкт економічної ді-

яльності, щодо вищевказаних аспектів, включаючи впро-
вадження процесу дью-ділідженс (англ. Due diligence – на-
лежна добросовісність);

• результати вищевказаних політик, які були при цьому 
досягнуті;

• істотні ризики пов’язані із зазначеними питаннями, 
які виникають у зв’язку з діяльністю компанії, і, де мож-
ливо і наскільки можливо, залежать від суб’єкта економіч-
ної діяльності, включаючи комерційні відносини з іншими 
контрагентами, продукцію та послуги, які, з високою ймо-
вірністю можуть викликати значні несприятливі наслідки 
у вищевказаних областях, а також інформацію про те, які 
кроки зроблені компанією для управлінні цими ризика-
ми;

• ключові індикатори нефінансового характеру, які від-
носяться до відповідного бізнесу [8].

У Директиві 2014/95/ЄС зазначається, що при наданні 
нефінансової інформації підприємства можуть спиратися 
на такі «рамкові» підходи:

• Глобальний договір Організації Об’єднаних Націй 
(ООН);

• Керівні принципи ООН у сфері бізнесу і прав люди-
ни;

• Керівні принципи Організації економічного співро-
бітництва та розвитку (ОЕСР) для багатонаціональних 
компаній;

• Міжнародну організацію зі стандартизації ISO 26000; 
• Тристоронню Декларацію принципів Міжнародної ор-

ганізації праці стосовно багатонаціональних підприємств і 
соціальної політики;

• Ініціативу з глобальної звітності (GRI);
• інші національні або міжнародні «рамкові» підходи [8].
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Україною вже зроблено окремі кроки з наближення до 
вимог ЄС щодо подання інформації нефінансового харак-
теру у складі звітності господарюючих суб’єктів. Зокрема, 
Законом України «Про внесення змін до Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Укра-
їні» щодо удосконалення деяких положень від 5 жовтня 
2017 року законодавчо визначено поняття «звіт  про  управ-
ління» – документ, що містить фінансову та нефінансову 
інформацію, яка характеризує стан і перспективи розви-
тку підприємства та розкриває основні ризики і невизна-
ченості його діяльності [9]. Також стаття 11 п. 7 цього за-
кону передбачає, що «Звіт про управління подається разом 
з фінансовою звітністю та консолідованою фінансовою 
звітністю в порядку та строки, встановлені законом. У разі 
подання підприємством консолідованої фінансової звіт-
ності подається консолідований звіт про управління. Від 
подання звіту про управління звільняються мікропідпри-
ємства та малі підприємства. Середні підприємства мають 
право не відображати у звіті про управління нефінансову 
інформацію» [9]. Отож, вперше ми очікуємо обов’язкового 
подання звітів про управління українськими господарюю-
чими суб’єктами за результатами діяльності 2018 року до 
28 лютого 2019 року.

Щодо «рамкових» підходів до складання звіту про 
управління вітчизняними компаніями, то, на нашу дум-
ку, особливо слід взяти до уваги Методичні рекомендації 
з нефінансової звітності розроблені Європейською Комісі-
єю в 2017 році відповідно до вимог Директиви 2014/95/ЄС 
(Табл.1). Ці Методичні рекомендації, на відміну від інших 
поширених підходів:

• стимулюють компанії до більш творчого підходу до 
подання показників щодо КСВ і сталого розвитку з ціллю 
уникнення примусового заповнення шаблонних таблиць 
(«box-ticking exercise»);

• Комісія намагалася врахувати особливості широкого 
розмаїття підприємств та галузей, а також обставин, які 
компанії повинні відображати у своїй звітності;

• Комісією також були зроблені значні зусилля, щоб 
уникнути підходу, що відповідає всім вимогам («one-size-
fits-all») та надмірно «наказової» методології.
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Зауважимо, що Міністерством фінансів України теж 
розроблено Методичні рекомендації зі складання звіту 
про управління (Табл.1). Даний документ має рекоменда-
ційний характер та містить перелік напрямів, які рекомен-
дується розкривати у звіті про управління:

1) організаційна структура та опис діяльності підпри-
ємства;

2) результати діяльності;
3) ліквідність та зобов’язання;
4) екологічні аспекти;
5) соціальні аспекти та кадрова політика;
6) ризики;
7) дослідження та інновації;
8) фінансові інвестиції;
9) перспективи розвитку;
10) корпоративне управління (складають підприємства-

емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до 
торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких 
здійснено публічну пропозицію) [5].

На нашу думку, при складанні звіту про управління ві-
тчизняними господарюючими суб’єктами слід взяти за 
основу структуру, запропоновану у Методичних рекомен-
даціях Міністерства фінансів України. Водночас, при напо-
вненні звіту про управління нефінансовими показниками 
доцільно використовувати різні «рамкові» підходи, що є 
надбанням міжнародних організацій та регуляторних ор-
ганів різних країн Європейського Союзу. 
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UKRAINE ON THE EU BUSINESS SERVICES MARKET: 
PROSPECTS AND INCENTIVES FOR DEVELOPMENT

Анотація. У статті досліджується спроможність укра-
їнського сектору бізнес-послуг органічно вбудуватися у 
відносини європейської взаємодії. Розкрито сутність по-
няття «бізнес-послуги». Продемонстровано можливості 
розширення участі України у європейській торгівлі бізнес-
послугами внаслідок підписання Угоди про асоціацію.

Ключові слова: бізнес-послуги, сервісизація, ЄС, Угода 
про асоціацію, аутсорсинг.

Annotation: The article examines the ability of the Ukrainian
business services sector to be integrated into the European co-
operation relationship. The essence of the concept of “business
services” is revealed. The possibilities of expanding Ukraine’s
participation in European trade in business services as a result 
of the signing of the Association Agreement have been demo-
nstrated.

Keywords: business services, servitization, EU, EU-Ukraine 
Association Agreement, outsourcing.

Реалізація євроінтеграційного курсу та імплементація 
Угоди про асоціацію з ЄС ставить перед Україною ряд фун-
даментальних викликів, найбільш складним серед яких є 
проблема конкурентоспроможності на єдиному ринку Єв-
росоюзу. Для європейської конкурентоспроможності над-
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важливим є сектор бізнес-послуг, адже вони чинять неаби-
який вплив на виробничий сектор та сектор інших видів 
послуг. Крім того, вони беруть участь у механізмі підви-
щення цінності продукції шляхом сервісизації та ревіталі-
зації європейської економіки.

Дослідники з міжнародних консалтингових агенцій 
роблять висновки про наростання кількості процесів, за-
снованих на знаннях, розширення функціональної сфери 
центрів бізнес-послуг, посилення автоматизації робото-
технічних процесів, залучення все більшої кількості орга-
нізацій, які переносять свої процеси у центри бізнес-по-
слуг [3, с. 3]. Це підкреслює визначальну роль бізнес-по-
слуг у сучасній безмежній ультраконкурентній економіці 
для розширення масштабів та забезпечення синергії, по-
силення ступеня впливовості компаній, а також здатності 
комплексної індустріальної трансформації. Централізація 
бізнес-функцій та виведення їх у аутсорсинг має серйоз-
ний вплив не тільки на діяльність самих компаній, а ціл-
ковито змінює ландшафт соціально-економічного розви-
тку національних економік. Адже гонитва за зниженням 
витрат спонукає великі транснаціональні корпорації шу-
кати такі локації на мапі світу для інвестування у ство-
рення центрів бізнес-послуг, де вартість послуг праці є 
невисокою, а самі ресурси – достатньо кваліфікованими 
та працьовитими.

Метою статті є дослідження спроможності українського 
сектору бізнес-послуг органічно вбудуватися у відносини 
європейської взаємодії в умовах необхідності модернізації 
моделей ведення господарювання та інноваційної інфра-
структури економіки.

Сектор професійних і ділових послуг охоплює цілу 
низку різноманітних наукомістких галузей, які надають 
спеціалізовану підтримку підприємствам. Ці функції 
включають юридичні послуги, аудит, бухгалтерський об-
лік, рекламу та дослідження ринку, консультації з питань 
управління, архітектурні та інженерні заходи та заходи з 
працевлаштування [1]. Бізнес-послугу можна визначити 
як будь-яку роботу, яка підтримує бізнес, не виробляючи 
ніяких відчутних продуктів. Сектор бізнес-послуг часто 
розглядається як певна «еко-система» взаємопов’язаних 
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послуг, оскільки його підгалузі купують та продають зна-
чні обсяги послуг одна одній.

Центральна та Східна Європа є регіоном, що наділений 
вражаючим потенціалом бізнес-послуг. У ЄС бізнес-послу-
ги становлять 11% ВВП, утворюючи таким чином найбіль-
ший сектор послуг у вимірі зайнятості та дохідності [1]. Цей 
сектор включає в себе аутсорсинг бізнес-процесів, центри 
спільного обслуговування, аутсорсинг інформаційних тех-
нологій та центри досліджень і розробок. Сектор бізнес-
послуг формується у відповідь до вимог, що створюються 
галузями економіки для підтримки їх розвитку. Послуги 
використовуються, щоб показати високу еластичність до-
ходу. Оскільки доходи збільшуються (і зростають у всьому 
світі, але особливо в країнах з економікою, що розвива-
ється), попит на послуги зростає. Ця еластичність доходів 
виникає як в особистих послугах (перукарі, стоматологи, 
адвокати), так і в бізнес-послугах (виробництво включає в 
себе все більше послуг, таких як дизайн, контроль якості, 
складні фінансові схеми). Сьогодні послуги можуть бути 
експортовані легше, наприклад, програмне забезпечення, 
аутсорсинг бізнес-процесів, туризм (де споживачі не є міс-
цевими), тому бізнес-послуги можуть існувати без вітчиз-
няної промислової бази. Згодом із підвищенням доходу від 
цих видів діяльності зростають і послуги, орієнтовані на 
споживачів.

В ЄС наразі існує значний не до кінця використаний 
потенціал для розвитку бізнес-послуг, які стикаються з 
відносно низькою середньою продуктивністю та постій-
ними юридичними бар’єрами. Тому законодавство та дії 
політики внутрішнього ринку ЄС спрямовані на усунення 
цих перешкод і стимулювання конкурентоспроможності 
в секторі [1]. Існують дві директиви ЄС, які підтримують 
сектор бізнес-послуг, зокрема: 1) Директива про надан-
ня послуг, яка дозволяє провайдерам бізнес-послуг легше 
встановлювати свою діяльність в іншій країні ЄС або нада-
вати послуги через кордони; 2) Директива про професійну 
кваліфікацію, яка сприяє визнанню професійної кваліфі-
кації для тих, хто бажає працювати в іншій країні ЄС.

Імплементація положень Угоди про асоціацію сто-
совно ліцензування окремих видів послуг, взаємного 
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визнання кваліфікації фізичних осіб та обміну інфор-
мацією дозволяє створити більш прогнозоване регуля-
торне поле для європейських та українських компаній в 
окремих секторах послуг. Це має спростити та уніфіку-
вати ліцензування послуг в Україні та полегшити процес 
отримання ліцензії для іноземних компаній, що надають 
послуги в Україні. В розділах Угоди, які стосуються екс-
порту послуг, практично немає цифр, і користь від змін, 
які відбулися після підписання Угоди, важко виміряти 
монетарно [9]. В Угоді про асоціацію передбачене спро-
щення надання послуг за всіма способами міжнародного 
надання послуг згідно з Генеральною угодою про торгів-
лю послугами: транскордонне надання послуг, зарубіжне 
споживання, комерційна присутність та присутність фі-
зичних осіб. Україна аналогічно відкрила свій ринок по-
слуг для компаній із ЄС.

Водночас, на думку І.М. Грабинського та Р.В. Міхеля, 
відкриття європейського ринку послуг для бізнесу означа-
тиме посилення конкуренції з одного боку, та полегшен-
ня доступу на ринки країн-членів ЄС, з іншого. В першу 
чергу це стосуватиметься тих сфер послуг, де Україна має 
конкурентні переваги, наприклад, у сфері інформаційно-
комунікаційних технологій. Угода створить умови для по-
глиблення торговельно-економічних відносин України з 
ЄС, тому що компанії ЄС зможуть вести бізнес в Україні 
на тих же умовах, що і в ЄС [8, с. 9]. Обмежувати надання 
послуг дозволяється за допомогою ліцензування і надання 
дозволів. І Україна, і ЄС можуть встановлювати ліцензу-
вання для транскордонного надання послуг, заснування 
на своїй території юридичних і фізичних осіб та для тим-
часового перебування на своїй території фізичних осіб. 
Запровадження принципу симетричного регулювання, 
який стосується створення та функціонування дочірніх 
компаній, філій та представництв юридичних осіб в кра-
їнах-членах ЄС та Україні, дозволить покращити рівень і 
якість бізнес-контактів між європейськими та українськи-
ми компаніями, а також ведення спільних бізнес-проектів. 
Це буде означати також певну гарантію для закордонних 
інвесторів, що правила реєстрації та функціонування для 
компаній з інвестиціями з країн-членів ЄС, принаймні, 
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будуть відповідати аналогічним вимогам щодо національ-
них компаній та будуть прогнозованими в довгостроковій 
перспективі [9].

Для України характерна яскраво виражена тенденція 
зростання частки сервісного сектора – послуги у 2017 р. 
склали 50,3% у ВВП або 63,1% зайнятих [13]. У той же час, 
порівняно з розвинутими країнами, частка послуг в еко-
номіці України є все ще недостатньою. Передумовою для 
зростання показників частки послуг у ВВП та структурі 
зайнятих має бути активний розвиток високотехнологіч-
ної промисловості і як наслідок – значне вивільнення ро-
бочої сили, що може бути задіяна в сфері послуг [7, с. 268]. 
Основним висновком першого Українського форуму цен-
трів спільного обслуговування, що відбувся у квітні 2018 р. 
у Львові, є очікування стрімкого зростання кількості цен-
трів спільного обслуговування у перспективі найближчих 
двох років [15]. Україна має використати європейський до-
свід розбудови мережі центрів бізнес-послуг, посилюючи 
тим самим свою економіку, адже цей сектор має прямий 
вплив на розвиток міст, інноваційні зміни та досягнення 
нових висот у ринковому середовищі, що сьогодні зростає 
швидше, ніж будь-коли.

Проблема якісного й вартісного вимірювання сфери по-
слуг постає особливо гостро, адже, як визнають експерти, 
«виявлення меж» самостійних ланок економічного про-
цесу та ідентифікація кінцевого продукту «дедалі більше 
обростають якимись технічними умовностями» [16, с. 52]. 
Аналітики Ekonomika Communication Hub наголошують, 
що український сектор послуг, на жаль, знаходиться в най-
більшій тіні, що визнають навіть у Міністерстві економіч-
ного розвитку і торгівлі України [6]. Крім того, експерти 
підкреслюють, що український ринок послуг в сучасних 
умовах розвивається на застарілій інфраструктурній базі, 
що зумовлює гіпертрофованість його структури, перева-
жання так званих матеріальних послуг (насамперед, тран-
спорту), над видами, що характеризуються найбільшими 
темпами зростання і користуються найбільшим попитом 
в глобальній економіці (ділові, науково-технічні послуги, 
туризм) [7, с. 269].

Починаючи з 2014 р. економіка України знаходиться у 
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складній ситуації, що безумовно відбивається і на ринку 
бізнес-послуг. З 2016 р. превалювали невеликі компанії, 
але у 2017 р. на ринку посилився вплив великих бізнес-
гравців. Останнім часом низка провідних мультинаціо-
нальних компаній (PwC в Центральній і Східній Європі, 
Deloitte J&L Consulting, Veom, SUN InBev Ukraine, Runway, 
Асіно Фарма Старт, Lufthansa Global Business Services) ви-
рішила організувати в Україні свої регіональні оперативні 
підрозділи центрів спільного обслуговування. В цілому 
український ринок бізнес-послуг значною мірою зберіг 
вектор розвитку, сформований 2-3 роки тому. Зростання 
ринку скоріше за все продовжиться. У грошовому вимірі 
ринок виросте значно – в два рази і більше. Підтримку в 
розвитку позитивного тренду надасть відкладений попит 
на бізнес-послуги, який сформувався за останні кілька ро-
ків у великих секторах економіки – державному, фінансо-
вому, промисловому тощо [10].

Важливим напрямом є посилення уваги до експорту по-
слуг. У розвинутих країнах експорт послуг сягає 25-30% за-
гального обсягу, тоді як в Україні – 17%. Для розширення 
присутності України на ринках ЄС у перспективі найбіль-
ший потенціал конкурентоспроможності мають ІТ-галузь, 
інженерні та будівельні послуги [11, с. 30]. ІТ-сектор має 
в Україні значний потенціал завдяки кваліфікованій ро-
бочій силі та відсутності зайвих вимог до здійснення пря-
мих інвестицій. Однак, недостатність політики підтримки 
підприємництва і слабкість внутрішнього ринку послуг 
не заохочують процеси розвитку в цій сфері. Є потреба в 
ширшому залученні інвестицій з метою розвитку інфра-
структури транспортних послуг, оскільки Україна могла б 
відігравати значно більшу роль як глобальний центр тор-
говельних операцій.

Згідно з індексом глобалізації послуг консультативної 
групи Tholons, Україна за рік покращила на 7 позицій своє
місце у рейтингу 50 країн і на 2018 р. займала 42 місце [4, с. 
8-9]. Показник є інтегральним і включає в себе такі харак-
теристики країн, як навички та якість талантів, прискорю-
вання бізнесу, витрати, інфраструктура, ризики та якість 
життя, діджиталізація та інновації, супер-міста, населення. 
Розширення участі України у європейській торгівлі послу-
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гами потребує розробки відповідної стратегії діяльності в 
системі міжнародного поділу праці [12, с. 54]. Реалізація 
стратегії переходу сфери бізнес-послуг на інноваційно-ін-
вестиційну модель розвитку дасть змогу активізувати всі 
види економічної діяльності у виробництві та реалізації 
послуг, стане однією зі складових частин економічної без-
пеки країни.

Обираючи нове місце для глобального розгортання по-
слуг, світові лідери бізнес-послуг розглядають багато кри-
теріїв. Хоча ринкам, які розвиваються, з властивими їм 
низькими витратами на робочу силу, приділяється значна 
увага, вже розвинуті території все ще забезпечують пере-
конливі можливості для підтримки бізнесу. Рішення про 
місцеположення сьогодні обумовлене більшою кількістю 
факторів, ніж просто вартістю робочої сили. Вплив мають 
також операційні фактори, схильність до ризику та стра-
тегії корпоративного зростання. Детермінанти вибору 
місцеположення для центрів бізнес-послуг аналізує кон-
салтингова компанія Deloitte (рис. 1).
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Джерело: [2, с. 100].

Рис. 1. Найбільш важливі фактори при виборі 
місця розташування центрів бізнес-послуг
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Спробуємо узагальнити фактори привабливості Украї-
ни для аутсорсингу бізнес-послуг, аналізуючи звіти світо-
вих аудиторських компаній KPMG (2017) та Deloitte (2018) 
[14; 5]:

• Ділова культура України належить до західного типу.
• Людський капітал: Україна володіє потенціалом за ра-

хунок високоосвічених молодих професіоналів.
• Середня зарплата в Україні є найнижчою в Європі, 

тому послуги тут коштують значно дешевше, ніж в інших 
європейських країнах.

• Україна посідає 20 місце за простотою відкриття бізне-
су у 2017 році, відповідно до Звіту Світового банку.

• За «Індексом соціального розвитку 2018 року» Україна 
посідає 64 місце серед 146 країн, з показником 69,3 із 100, 
потрапляючи до групи «вище середнього».

• Вигідне географічне положення та величина території.
• Наявність розвинутої інфраструктури та шляхів спо-

лучення.
• Входження на український ринок ряду міжнародних 

авіаперевізників.
• Наявність безвізового режиму з багатьма західними 

країнами.
• Орієнтація політики України на євроатлантичну інте-

грацію.
• Найбільші міста України (Київ, Львів, Івано-Фран-

ківськ, Одеса, Дніпро, Харків) є привабливими для роз-
міщення центрів спільного обслуговування за критеріями 
міської інфраструктури, наявності нерухомості та цін на 
неї, ринку робочої сили, освітнього середовища і турис-
тичних визначних місць.

Таким чином, бізнес-послуги сьогодні вважаються од-
ним з найбільших секторів в європейській економіці, 
більшим, ніж транспорт, зв’язок, готелі та ресторани ра-
зом. Зростання бізнес-послуг є якісно новим етапом у со-
ціальній структурі виробництва. Прямий внесок галузі 
бізнес-послуг у економічне зростання виникає через за-
йнятість та зростання доданої вартості. Непрямий внесок 
у економічне зростання випливає з позитивних наслідків, 
які створюють бізнес-послуги для інших галузей. Україна 
має всі можливості зайняти у міжнародному поділі праці 
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місце постачальника високотехнологічних і наукомістких 
бізнес-послуг. В той же час в умовах глобалізації зростає 
тиск на національну економіку зовнішніх факторів, які ле-
жать поза межами національного контролю. В такій ситу-
ації держава має взяти на себе роль регулятора у зовніш-
ньоекономічній торгівлі бізнес-послугами, щоб ця політи-
ка  використовувала переваги глобалізації та мінімізувала 
втрати. Стимулювання експортного потенціалу високо-
технологічних послуг передбачає два шляхи: підвищення 
конкурентоспроможності сфери послуг на внутрішньому 
ринку та сприяння зовнішній торгівлі експортерів. Пер-
ший спосіб реалізується за допомогою державної підтрим-
ки інноваційних процесів у національному господарстві, 
другий – забезпечується системою заходів державної зо-
внішньоекономічної політики.
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