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Тема 1. Мета, історія заснування та договори Європейського Союзу.

1.1. Походження й розвиток європейської інтеграції

1.2. Основні договори на шляху становлення Європейського Союзу

1.3. Поглиблення євроінтеграції: Договір про ЄС та Договір про функціонування ЄС

1.1.Походження й розвиток європейської інтеграції

Зародки  процесів  європейської  єдності  під  різними  мотивами  й  потребами
сягають  сивої  давнини.  Загалом  вони  ґрунтувалися  передусім  на  подоланні
перманентної  агресивності  й  ворожнечі  між  європейськими  народами,  що
періодично  спричиняли  міжусобні  війни.  Щоб  якось  запобігти  цим  негативним
явищам і процесам, представники європейських еліт — інтелектуальної, політичної,
економічної та інших шукали виходу у формі численних проектів.  Проте їх суть
зводилася,  як правило, до таких, що передбачали федеративні чи конфедеративні
утворення.  Крім  того,  враховуючи  конкретні  історичні  умови,  найчастіше
пропонувалося  утворити  такі  спільні  організаційні  форми  співпраці,  як
парламентські  асамблеї,  ради  держав,  судові  органи,  об'єднані  збройні  сили,
економічні  структури  тощо.  Однак,  всі  пропозиції  були  приречені  залишитися
невтіленими в життя.  Основна причина цього полягала в небажанні  поступитися
хоча б частиною абсолютного суверенітету спочатку з боку монархів, а згодом — і
національних урядів.

З  часів  занепаду  Римської  імперії  Європа  почала  формуватися  як  історична,
культурна,  політична  та  соціальна  спільність,  яка,  попри  війни,  релігійні
розмежування,  виокремлення  національних  держав,  стала  місцем  інтенсивного
обміну освічених еліт,  знань, ідей, культур, товарів і  капіталів. Протягом століть
європейська ідея була мрією про гармонію та єдність, тим недосяжним ідеалом, до
якого  прагнули  кращі  європейці,  тоді  як  політичні  реалії  зводилися  до  гри
європейських  потуг  за  домінування  чи  рівновагу  сил,  а  світогляд  переважної
більшості населення континенту залишався обмежений регіональними, а з часом і
національними горизонтами.

Інтелектуальний  родовід  європейського  руху,  як  зауважує  ірландський
науковець  Д.Дайнен,  можна  було  б  прослідкувати  з  античних  часів,  та  його
безпосередні корені сягають міжвоєнних років.

Ідеї  щодо європейської єдності,  як зазначають американські вчені,  були чітко
сформульовані перед початком XX ст., включаючи й сигнал, поданий ще в 1693 р.
відомим англійським квакером Вільямом Пенном для Європейського парламенту і
закінчення мозаїки держав в Європі.

Відомий  аристократ,  граф  і  публічний  діяч,  виходець  із  колишньої  Австро-
Угорщини Р. Куденгофе-Калергі під впливом спустошливої Першої світової війни,
розпаду Російської, Австро-Угорської та Османської імперій, утворення нових дер-
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жав  і  визначення  їх  кордонів,  укладання  мирних  угод  у  Європі,  закріплених
Версальсько-Вашингтонською  системою  мирних  договорів,  докорінної  зміни
міжнародних відносин у світі, виходом на провідні позиції Німеччини, Сполучених
Штатів Америки, Радянського Союзу, своєю книгою «Пан-Європа», що була видана
у 1923 р. і отримала величезний успіх у світі, зробив вагомий внесок у прискорення
формування  й  поширення  нової  європоцентричної  філософії  на  Європейському
континенті, що у концентрованому вигляді лягла в основу ідеї щодо формування
організації  «Пан-Європа».  Ідеали  цієї  книги  та  однойменної  організації  «Пан-
Європа»,  оскільки вони виявилися  особливо  актуальними й відповідали  гостроті
політичного  моменту  в  Європі,  глобальним  викликам,  швидко  здобули  широке
визнання  серед  різних  країн  та  народів,  зокрема  й  серед  впливових  політиків,
значною  мірою  сприяли  процесу  усвідомлення  європейцями  необхідності
організаційного поглиблення єднання всього континенту.

Граф  Ріхард  Ніколас  Куденгофе-Калерґі  (1894—1972)  (Coudenhove-Kalergi,
Richard Nicolaus, Count) — засновник  Пан'європейського руху (1923), генеральний
секретар  Європейського  парламентського  союзу (1947),  перший  лауреат  премії
Карла  Великого за  видатний  внесок  у  європейську  інтеграцію.  Автор  ідеї,  яку
пізніше  розвинув  Ж.     Моне   і  оприлюднив  Р.     Шуман  ,  про  об’єднання  вугільних  і
сталеливарних ресурсів  Франції та  Німеччини. Завдяки його зусиллям  1926 року
перший конгрес Пан'європейського руху у Відні зібрав 2000 учасників з 24 країн. У
своїй промові на конгресі Куденгофе-Калерґі вперше висловив ідею «Сполучених
Штатів Європи», підхоплену після Другої світової війни В.     Черчиллем  . 1947 року в
місті  Ґштаді (Швейцарія)  заснував  Європейський  парламентський  союз  з  метою
розробки  європейської  Конституції.  Європейський  конгрес 1948 року  в  Гаазі
об’єднав  різні  організації,  зокрема  і  Європейський  парламентський  союз,  у
«Європейський  рух».  З  1952 по  1965 рр.  Куденгофе-Калерґі  був  його  почесним
президентом.

Кульмінацією  пан'європенського  руху  стала  натхненна  промова  Міністра
закордонних справ Франції  А. Бріана 1929 р.  у Лізі  Націй.  Та благородні  ідеали
європейської єдності не відповідали правовому облаштуванню Європи відповідно
до  Версальської  системи  світопорядку,  що  породив  нездоланні  напруження  й
конфлікти між переможцями та переможеними у Першій світовій війні. Приходом
до  влади  та  зміцненням  тоталітаризму  у  цілому  ряді  країн  (Радянський  Союз,
Угорщина, Італія, Німеччина, Іспанія та інші), що запанував у Європі упродовж 30
— 40-хх  pp. XX ст., встановленням нового (антиверсальського) порядку у Європі,
що  завершилося  розв'язанням  Другої  світової  війни,  було  наочно
продемонстровано, що без подолання крайніх несправедливостей, які диктувалися
як Версалем, Лігою Націй у 20-і роки XX ст., так і  Берліном у 30-і роки, ідеали
щодо об єднання Європи унеможливлювалися. Знадобилося вироблення упродовж
другої половини XX ст. вищого рівня політичного мислення серед провідних країн
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світу  та  суспільного  розвитку,  появи  нової  епохи,  остаточної  ліквідації
тоталітаризму в  Європі  для того,  щоб пан'європейські  ідеї  відродилися  і  набули
домінування у свідомості більшості європейців.

1.2. Основні договори на шляху становлення Європейського Союзу

18 квітня 1951 р. в Парижі шість європейських держав підписали Договір про
заснування Європейської Спільноти з вугілля та сталі (ЄСВС). Паризький договір,
який по-суті «узаконив» план Р. Шумана та Ж. Моне, набрав чинності в липні 1952
p., а термін дії його передбачався на 50 років. До Європейської спільноти з вугілля і
сталі  ввійшло шість  держав:  Франція,  Німеччина,  Італія  та  країни Бенілюксу —
Бельгія, Нідерланди і Люксембург.

Паризький договір став першим правовим інструментом європейської інтеграції.
Він  складається  із  100  статей,  трьох  додатків,  трьох  протоколів  і  конвенцій  з
тимчасовими  положеннями.  Він  закріпив  найсуттєвішу  особливість  ЄСВС  —  її
наднаціональний,  а  не  міжурядовий  характер.  Спільноту  було  влучно визначено
західними вченими як  напівфедерація  держав-членів  у  важливому економічному
секторі та всіх інших секторах, де вони зберігають свій суверенітет.

Одним  із  перших  найважливіших  спільних  заходів  «шістки»  згідно  з
положеннями договору було запровадження митного союзу в межах ринку вугілля
та сталі. Навіть нетривале функціонування митного союзу засвідчило, що модель
ЄСВС спрацьовує досить  ефективно,  а  тому цілком може бути поширена на всі
товари.  Договір  також  передбачав  таку  систему  управління  Європейським  об
єднанням  вугілля  й  сталі,  прн  створенні  якої  держави-члени  багато  в  чому
запозичували  концептуальні  структури  й  практику  власного  державно-правового
розвитку. Напевно, такий підхід слугував підставою для використання при описові
принципів  побудови  й  функціонування  інституційної  структури  ЄСВС  основних
положень теорії поділу влади, і зокрема концепції розподілу повноважень.

Уже  напередодні  створення  ЄСВС  розгорнулася  досить  гостра  боротьба  між
прихильниками наднаціональної організації співпраці (так званими федералістами,
що керувалися теорією «федералізму») і прихильниками міжнаціонального або між-
урядового співробітництва (концепція «міжурядовості»), що виступали за створення
спільноти  у  формі  класичної  міжнародної  організації.  Створення  ЄСВС  стало,
таким чином, наслідком досягнення певного компромісу двох протилежних тенден-
цій, хоча й за деякого домінування ідей федералізму.

Пізніше  при  утворенні  Європейської  економічної  спільноти  (ЄЕС,  1957  р.)  і
Європейської  спільноти  з  атомної  енергії  (Євратом,  1957  р.)  «перегин»  до
наднаціонального в побудові інституцій спільнот, що виник, був дещо скорегований
і була створена система інституцій, яка мала стати на заваді надмірному зміцненню
наднаціональних основ на  шкоду міжурядовому співробітництву.  Як зазначав  JI.
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Ентін,  завдяки  застосуванню  принципу  збалансованості  наднаціонального  й
міжнаціонального співробітництва і була побудована нова система інституцій. В її
рамках одні інституції виступають виразниками і носіями наднаціональних засад,
інші — носіями міжнаціонального начала.

Таким  чином,  соціально-історичними  джерелами  виникнення  і  становлення
інституцій,  а  потім  і  побудови сучасної  системи інституцій  Спільнот  і  Союзу  є
збалансування  та  поєднання основ міжнаціонального й наднаціонального співро-
бітництва,  що,  звичайно,  не  виключає  можливості  самої  зміни  цього  балансу  в
залежності від ступеня розвитку Союзу та переходу до вирішення нових завдань.

Спільнота володіла, крім наднаціональних органів, правом самоврядування, яке
виявлялося в доборі й поповненні посадовими особами,  фінансовою автономією,
вираженою повноваженнями  збирати  податки,  і  в  заходах  самоконтролю,  якими
наділялася  парламентська  асамблея  як  представницький  орган.  Діяльність
Спільноти забезпечували п'ять органів:

— виконавчий орган, що називався Вищим керівним органом і був «прообразом»
сучасної Європейської Комісії;

— Консультативний  комітет,  доданий  до  Вищого  керівного  органу  (нинішній
Соціальний і економічний комітет);

— Спеціальна Рада міністрів, яка стала «першим варіантом» сучасної Радії, яку
ще називають Радою Міністрів або Радою ЄС;

— Асамблея (нинішній Європейський Парламент);
— Суд, який на сьогодні складає Суд ЄС і Суд 1-ї інстанції.
Вищий керівний орган, який став першим зародком майбутньої Європейської

Комісії,  був  постійним  виконавчим,  колегіальним,  незалежним  від  національних
урядів наднаціональним органом спільнот, що мав можливості ухвалювати рішення.
Він складався з дев'яти членів, вісім з яких обиралися одностайно шістьма урядами
держав-членів ЄСВС, а дев'ятий був кооптований цими вісьмома членами для того,
щоб підкреслити наднаціональний характер Спільноти. Третина Вищого керівного
органу  йшла  у  відставку  кожен  другий  рік  і  замінювалася  новими  членами
незалежно від національності.

Обов'язки Вищого керівного органу включали в себе «запуск» спільної торгівлі
вугіллям і сталлю та її менеджмент, розширення інвестицій і наукових досліджень
та контроль за ними, дії, спрямовані на приборкання безробіття, дискримінації та
обмежувальної  практики,  а  також накладення  спільних податків  на  виробництво
вугілля і сталі.

Контроль за всім цим, незалежно від урядів держав-членів, здійснювали тільки
Суд і Асамблея. Незалежна діяльність Вищого керівного органу була, таким чином,
обмежена.  Однак,  діючи  стосовно  визначених  питань,  він  приймав  рішення,  що
були обов'язкові для держав-членів.
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Вищому керівному органові допомагав  Консультативний комітет,  до складу
якого  входили  представники  підприємців,  профспілок  і  споживачів,  визначених
Спеціальною Радою міністрів на раді профспілок і організацій споживачів та вироб-
ників.

Верховну  владу  держав-членів  представляла  Спеціальна  Рада  міністрів,  де
кожен  уряд  був  представлений  одним  з  його  членів.  Її  призначенням  було
координувати  діяльність  Вищого  керівного  органу  з  діяльністю  урядів  та
гармонізувати національні економіки відповідно до рекомендацій Вищого керівного
органу в питаннях видобутку вугілля і вироблення сталі.

Створення  Ради  міністрів у  початковому  задумі  передбачалося  як
консультативного  і  посередницького  органу,  який  мав  представляти  інтереси
держав-членів  і  дедалі  відчутніше  відігравати  роль  своєрідного  стримувача
розвитку процесів наддержавності в Спільноті. 

Політичний  контроль  в  ЄСВС  здійснювала  Асамблея,  що  складалася  з  68
членів, з яких Франція, Німеччина й Італія представляли по 18 членів, а 24 члени
представляли  Бельгію,  Нідерланди  і  Люксембург.  Члени  Асамблеї  до  1979  р.
обиралися  національними  парламентами  шляхом  загальних  виборів,  хоча  могли
бути обрані й безпосередньо. Асамблея мала здійснювати демократичний контроль
над Вищим керівним органом,  вона мала право розпустити його,  якщо до нього
буде  висловлена  недовіра,  і  за  це  буде  подано  дві  третини  голосів  від  своєї
більшості,  а  також  разом  з  державами-членами  могла  пропонувати  зміни  до
засновницького договору.

Асамблея, що формувалася з депутатів національних парламентів, мала надати
ЄСВС вигляд прямої демократичної підзвітності перед громадянами держав-членів.

Суд складався із семи членів, які призначалися за загальною згодою на термін
шість  років.  Він  повинен  був  здійснювати  нагляд  за  правильним  застосуванням
положень договору,  досліджувати рішення Вищого  керівного  органу  в  контексті
договірних положень і виносити рішення щодо порушень, передбачених договором.

Передбачалося,  що з  Вищим керівним органом,  який складався  з  невеликої
кількості  членів,  тісно  співпрацюватимуть  національні  чиновники  у  втіленні  в
практику  законодавства  Спільноти.  Суд  мав  вирішувати  спірні  ситуації  та  за-
безпечувати виконання державами — членами умов договору. 

1.3.  Поглиблення євроінтеграції: Договір про ЄС та Договір про функціонування ЄС

Поглиблення  евроінтеграційних  процесів. Після  падіння  берлінської  стіни
(залізної  завіси)  1989 р.  одна за  одною держави Центральної  та  Східної  Європи
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подали  заявки  на  членство  в  ЄЄ,  явно  демонструючи  свій  вибір  на  користь
багатонаціональної  інтеграції,  на  відміну  від  міждержавної  співпраці  в  рамках
ЄЗВТ.  ЄС  заохочував  їхні  вступні  амбіції  політично  та  фінансово  і  розпочав
переговори про вступ з Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Словаччиною,
Словенією, Угорщиною, Чехією, а також з Кіпром і Мальтою.

Завершивши переговори, 16 квітня 2003 р. ці країни підписали в Атенах Договір
про вступ, згідно з яким Румунія та Болгарія зможуть вступити в ЄС до 2008 p., а
інші  балканські  країни  мають  очікувати  своєї  черги.  Переговори  можуть  роз-
початися  з  Туреччиною  за  умови,  що  вона  відповідатиме  критеріям  членства  в
Союзі, визначеним Європейською Радою в Копенгагені 1993 р.

Результатом поглиблення евроінтеграційних процесів у цей час стало утворення
на  основі  Європейських  Спільнот  державами-членами  нового  міждержавного
утворення — Європейського Союзу, що і  було юридично закріплено Маастрихт-
ським договором від 11 грудня 1991 р. З набуттям договору чинності з 1 листопада
1993  р.  Європейські  Спільноти  зробили  безповоротний  крок  до  створення
Економічного  і  Валютного  Союзу  (ЕВС),  який  вважається  найвищим  ступенем
економічної інтеграції в Європі.

ЕВС передбачає:
— введення єдиної валюти;
— проведення єдиної валютної політики;
— створення нового інституту — Європейського Центрального Банку.
Зміна назви Європейських Спільнот на Європейський Союз жодним чином не є

формальністю,  оскільки  трансформація  спільнот  у  союз  передбачає  перехід
держав-членів  від  координації  дій  національних  урядів  у  багатьох  сферах
співробітництва  до  проведення  спільної  політики. Це  випливає  із  положень
статті 1 ДЄС, згідно з якими Союз засновується на базі Європейської Спільноти,
доповненої сферами політики та формами співробітництва згідно з цим договором1.

Європейський Союз, згідно з Маастрихтським договором, поставив перед собою
такі цілі:

— сприяти економічному й соціальному прогресу та високому рівню зайнятості
шляхом зміцнення економічної й соціальної єдності і валютного союзу через єдину
валюту;

— стверджувати свою рівноцінність на міжнародній арені, особливо втілюючи
спільну зовнішню та безпекову політику;

— посилити  захист  прав  та  інтересів  громадян  держав-  членів  через  надання
громадянства Союзу;

1 Договір  про  Європейську  економічну  спільноту,  доповнений  Єдиним  європейським  актом,  став
основою  Європейської  Спільноти,  яка  просто  змінила  свою  назву,  «опустивши»  прикметник
«економічне». Однак, попри те, що головною частиною, згідно з Договором про ЄС, є Європейська
економічна спільнота, дві галузеві спільноти існують окремо, хоч і як невід'ємні складові Союзу.
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— зміцнювати й розвивати Союз у сфері свободи, безпеки та правосуддя, за яких
вільний рух людей забезпечується поєднанням відповідних заходів прикордонного
контролю, притулку, імміграції та запобіганням і боротьбою зі злочинами;

— підтримувати acquis communautaire2 і вирішувати за його допомогою питання
про  те,  у  який  спосіб  варто  переглянути  форми  співробітництва  та  політики,
представлені  цим договором, для забезпечення ефективності  механізмів та інсти-
туцій Спільноти.

Такі цілі треба досягти Спільноті згідно з договором, дотримуючись принципу
субсидіарності,  як  це  визначено  у  ст.  5  ДЄСп:  «У сферах,  які  не  є  винятковою
компетенцією Спільноти, вона мас право діяти на основі принципу субсидіарності,
лише  настільки,  наскільки  поставлене  завдання  не  може  бути  повною  мірою
розв'язане  окремими  державам-членами,  і  тому,  зважаючи  на  його  масштаби  і
результати, буде краще виконано Спільнотою».

Природа Союзу відображена у ст. 6 ДЄС, яка передбачає, що Союз засновано на
принципах волі, демократії, поваги до прав людини й основних свобод, правових
нормах, спільних для держав-членів. Союз мас поважати основні права, гарантовані
Європейською Конвенцією, як основні принципи закону Спільноти, та національну
самобутність своїх держав-членів.

Згідно з Маастрихтським Договором, ЄС базується на трьох стовпах.
Перший стовп включав сфери, до складу яких входили:
— спільний внутрішній ринок, тобто вільний рух осіб, капіталу, товарів та 

послуг:
— митний союз:
— спільна торговельна політика, спільна сільськогосподарська політика та 

політика рибальства:
— спільна транспортна та енергетична політика;
— Європейський Соціальний Фонд;
— спільна політика з питань охорони навколишнього середовища;
— захист конкуренції;
— підтримка наукового та технологічного розвитку;
— охорона здоров'я та споживачів;
— цивільна оборона;
— туризм та спорт.
Другий  стовп —  це  Спільна  зовнішня  та  безпекова  політика  (СЗППБ).  Її

завданням  є  зміцнення  єдності  та  незалежності  Європи,  що  повинно  сприяти
збереженню миру, безпеки, прогресу на цілому континенті та в світі. Цілі СЗППБ:

— охорона спільних цінностей,  життєвих інтересів,  незалежності  та  цілісності
ЄС, згідно з принципами Хартії Об'єднаних Народів;

— зміцнення безпеки ЄС та його членів;
— збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки;
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— підтримка міжнародної співпраці;
— розвиток та зміцнення демократії, а також легітимних урядів та поваги до прав

людини та основних свобод.
Третій  стовп включав  співпрацю  у  сфері  правосуддя  та  внутрішніх  справ.

Визначаючи обов'язки країн-членів у межах третього стовпа, творці Договору про
ЄС не включили до діяльності ЄС питання, пов'язані з дотриманням громадського
спокою  та  охорони  внутрішньої  безпеки.  У  рамках  третього  стовпа  ЄС
зобов'язується:

— забезпечити громадянам ЄС високий рівень охорони з питань свобод, безпеки
та юстиції;

— запобігати расизму і ксенофобії, а також боротися з цими явищами;
— запобігати організованій злочинності та боротися з ними;
— боротися з тероризмом, торгівлею людьми, торгівлею наркотиками, торгівлею

зброєю, корупцією та зловживаннями.
З  метою  боротьби  з  цими  явищами  було  створено  європейську  поліцію  —

Європол, а також висловлена мета в майбутньому уніфікувати покарання за такі дії
у всіх країнах-членах.

Завдання для самоперевірки та самоконтролю
1. Якими були попередні евроінтеграційні спроби?

2. У чому полягала суть проекту Європейського Союзу А. Бріана?
3. Назвіть відомих європейських діячів 40-х pp. XX cm. та їх інтеграційні проекти.
4. Яке значення мала допомога США Європі, та як вона сприймалася?
5. Як називалася перша міжнародна організація для вираження й розвитку європейської, 
інтеграції?
6. Визначте етапи формування Європейського Союзу.
7. Які інтеграційні об’єднання започаткували існування ЄС?
8. Скільки країн і які є членами Європейського Союзу?
9. Які зовнішні атрибути має Європейський Союз?
10. Коли введено в готівковий обіг євро на території ЄС?
11. Скільки країн і які є членами європейського валютного союзу?
12. Яка відмінність між Європейським Економічним Співтовариством та Європейським 
Союзом?
13. Назвіть основні етапи створення європейського валютного союзу.
14. Якими були особливості, евроінтеграції в умовах «холодної, війни»?
15. Для. чого потрібна була підтримка Німеччини західними державами в цей період?
16. У чому полягала суть Плану Р. Шумана ?
17. Чому європейська інтеграція в 50-х pp. XX cm. відбувалася без Вел ико бр urn ан ії, ?
18. Що передбачав План Плевена?
19. Особливості, конституційної, кризи в ЄС 2003-2007років.
20. Яка роль Консолідованих договорів про Європейський Союз в європейській інтеграції?

Ключові слова та основні терміни
– план Маршалла

9



– зона вільної торгівлі
– митний союз
– спільний ринок
– економічний союз
– валютний союз
– Європейське об’єднання вугілля і сталі (ЄОВС)
– Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ)
– Європейське Економічне Співтовариство (ЄЕС)
– Європейське Співтовариство з атомної енергії (Євроатом)
– Європейський Союз (ЄС)
– євро
– ЕКЮ
– Центральний Європейський банк
– ЕКЮ
– Центральний Європейський банк
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Тема 2. Головні та допоміжні органи ЄС

2.1. Загальний аналіз інституційної побудови ЄС
2.2. Основні інституції Європейського Союзу
2.3. Допоміжні інституції ЄС
2.3. Особливості прийняття рішень у ЄС

2.1. Загальний аналіз інституційної побудови ЄС
У Європейському Союзі функціонує форма правління, в якій розподіл влади не

лише відбувається за оригінальною схемою на основі принципу розподілу влади,
але й постійно розвішається. Суть застосовуваного в ЄС принципу розподілу влади
полягає в тому, що, з одного боку, він забезпечує повну незалежність між собою
законодавчих, виконавчих і судових органів ЄС, а з іншого — допускає суміщення
цими органами законодавчої, виконавчої та судової функцій.

Засновники  Європейських  Спільнот  спочатку  планували  віддати  перевагу
інституційній  системі,  яка  могла  б  відображати  склад  держав-членів  у
законодавчому  органі  (виборній  асамблеї),  у  виконавчому  органі  (який
віддзеркалював би рівновагу усередині цієї асамблеї) та в судовому органі (який
розглядав  би  всі  спори  щодо  застосування  права  Європейських  Спільнот);  всі
інституції  Європейських  Спільнот  мають  бути  незалежними  від  органів
національної  влади  держав-членів  і  розміщуватися  в  одному  місці  на  території
Європейських Спільнот.

Однак  були  деякі  міркування  політичного  й  історичного  характеру,  які
перешкодили  практичному  втіленню  цих  планів.  Зокрема,  впровадження  такої
широкомасштабної  програми  неодмінно  викликало  б  передання  Європейським
Спільнотам значної частини суверенітету держав-членів. Крім того, держави-члени
цілком  втратили  б  контроль  за  функціонуванням  таких  інституцій  або  навіть
контакт  із  ними.  Зникла  б  також  будь-яка  можливість  ураховувати  національні
інтереси в процесі прийняття Європейськими Спільнотами рішень.

Розроблена  з  урахуванням  таких  міркувань  та  водночас,  наскільки  це
можливо,  конституційних  систем  країн-членів,  інституційна  система
Європейського  Союзу  набула  таких  особливостей,  як  суміщення  функцій,
поліцентричність структури, розподілена лояльність та розподіл влад.

Суміщення функцій означає, що принаймні три найважливіших інституції ЄС
—  Комісія,  Рада  та  Європейський  Парламент  —  наділені  функціями  різного
характеру,  які  не  можуть бути добре пристосованими до традиційного розмежу-
вання  між  законодавчими,  виконавчими,  судовими  та  наглядовими  органами.
Наприклад, хоча Комісія традиційно розглядається як виконавчий орган Спільноти,
в окремих випадках вона суміщає всі ці чотири функції. Рада Міністрів ЄС, окрім
законодавчої функції, також здійснює функції виконавчих або наглядових органів
стосовно визначених питань. Європейський Парламент суміщає законодавчу функ-
цію з контрольно-наглядовою, кадровою та інформаційно-просвітницькою.

Поліцентричність структури  передбачає  розміщення  інституцій  ЄС  у  різних
державах-членах. Тобто, хоча основні органи ЄС незмінно розташовані в Брюсселі,
їхні підрозділи також розміщуються в Люксембурзі та Страсбурзі. Центр ядерних
досліджень Євратому, наприклад, розташований в Іспрі (Італія) та Калхемі (Велика
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Британія).  Таке розташування дещо ускладнює процес європейського управління,
проте, з іншого боку, воно надає іншим важливим центрам ЄС можливість робити
свій  внесок  у  розбудову  Європи.  Поліцентричиа  структура  була  затверджена
спеціальним  протоколом  до  Амстердамського  договору,  що  свідчить  про
навмисність  і  важливість  такого  підходу  до  дислокації  інституцій  ЄС  у  різних
місцях, і навіть країнах.

Розподілена лояльність означає, що хоча теоретично всі інституції ЄС створені
так, щоб відповідати й бути відданими тільки одній справі — інтересам Євросоюзу,
на практиці це виявилося практично неможливим із принципових і прагматичних
міркувань.  Наприклад,  Комісія,  безумовно,  є  органом,  який  зобов'язаний
присвячувати  свою  діяльність  тільки  інтересам  Європейського  Союзу.  З  цієї
причини від єврокомісарів навіть вимагається складати присягу, хоча ця обставина
не є абсолютною гарантією від можливих суб’єктивізму та упереджень з їхнього
боку при виконанні службових обов'язків. Саме розподілена лояльність дозволяє їм
знаходити «золоту середину» у своїй діяльності.

Інший орган ЄС — Рада представляє інтереси держав-членів, з одного боку, а з
іншого  —  діє  як  наднаціональний  орган.  Може  скластися  враження,  що  така  її
«подвійна»  суть  майже  унеможливлює  прийняття  нею  рішень  із  позицій
об’єктивності,  принциповості,  неупередженості  тощо.  Однак  застосування
принципу  лояльності  та  різних  систем  голосування  дозволяє  Раді  знаходити
компроміс у складних ситуаціях.

Розподіл влад, як принцип, застосовується до органів ЄС тому, що всі вони є
незалежними один від одного,  хоча,  як було згадано вище,  і  виконують змішані
функції.  Цей  принцип,  уперше  сформульований  французьким  філософом-
конституціоналістом  Монтеск’є  у  XVIII  ст.,  передбачав  незалежність  один  від
одного законодавчих, виконавчих та судових органів.

Функціонування  Європейського  Союзу  як  масштабного  міждержавного
утворення забезпечується величезною кількістю найрізноманітніших інституцій, до
яких належать традиційні органи типу парламента, суду, різного роду установи й ві-
домства  типу  Європолу,  агенства  типу  Європейського  агентства  з  питань
навколишнього середовища,  мережі спостережень та інформації  тощо. Очевидно,
що  досить  важко  в  такій  різноманітності  інституцій  ЄС  зрозуміти  призначення
кожної з них, розібратися в особливостях їх побудови та діяльності, взаємодії і т.ін.
Тому,  для  легшого  сприйняття  різноманітності  інституцій  ЄС  пропонується  їх
умовний поділ на основні та допоміжні.

Також, враховуючи особливості діяльності державних службовців, пов'язаної зі
сферою державної влади й управління, пропонується характеристику інституцій ЄС
подавати  через  функції,  що  випливають  з  принципу  розподілу  влади.  Оскільки
таких  інституцій  нараховується  достатньо  багато,  їх  доцільно  згрупувати  за
критерієм  функціонального  призначення.  Завдяки  такому  підходу  виокремлено
політичну, законодавчу, виконавчу та судову функції.

До  групи  допоміжних  функцій,  які  здійснюють  допоміжні  інституції  ЄС,
належать  консультативно-дорадча,  фінансово-інвестиційна,  контрольна  та
правоохоронна.

2.2. Основні інституції Європейського Союзу
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ЄВРОПЕЙСЬКА РАДА2 В рамках концепції Європейського Союзу Європейська
Рада  взяла  на  себе  провідну  роль  як  його  унікальна  інституція,  в  основі  та
поступовому розвитку якої лежать правові положення засновницьких договорів. До
статусу  інституції  Європейської  Спільноти  вона  була  «піднята»  ст.  2  Єдиного
європейського акта (1986), а до рівня інституції Союзу — ст. 4 Маастрихтського
договору (1992). Провідна роль Європейської Ради як органу, який має забезпечити
Союз  необхідним  імпульсом  для  його  розвитку  й  повинен  визначити
загальнополітичні керівні принципи цього,  закріплена в частині 1 ст. 4 Договору
про ЄС (1992).  У результаті  Європейська  Рада  стала  своєрідним гібридом:  хоча
формально  вона  більше  не  підпорядкована  Договору  про  ЄСп,  проте  практично
залишається  пов'язаною  з  процесом  європейської  інтеграції,  яка  є  підґрунтям
Європейської Спільноти.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ, на відміну від інших інституцій ЄС, зазнавав
дуже  багатьох  змін.  Від  скромної  ролі  спостерігача  як  органу  влади  найвищого
рівня в ЄС, передбаченої засновницькими договорами, та поступово змінюваної до
наглядової  і  дорадчої  функцій,  Європарламент  з  часом  набував  усе  більше
повноважень,  що  відображає  розвиток  Спільноти  /  Союзу.  Нові  повноваження
включають  участь  у  законодавчому  процесі,  бюджетні  процедури,  участь  у
призначенні  членів  Комісії  і  в  процесі  вироблення  та  ухвалення  рішень,
включаючи надання згоди на асоціацію чи приєднання нових держав.

Первинна  назва  «збори»  (асамблея)  відображала  його  невибагливий  статус  і
французький вплив. Для піднесення свого престижу збори спочатку прийняли назву
«Європейські  парламентські  збори»,  а  потім  їх  перейменували  в  Європейський
парламент. Представниками зборів були делегати національних парламентів (тобто
вони  мали  подвійний  мандат),  які  призначалися  відповідно  до  національних
процедур за квотами, установленими засновницькими договорами.

РАДА  ЄВРОПЕЙСЬКОГО  СОЮЗУ, утворена  в  1957  p.,  є  головним
законодавчим  органом,  який  ще  називають  просто  Радою  або  Радою  Міністрів.
Аналогів  Ради  немає  у  світі,  оскільки  вона  характеризується  такими  двома
основними рисами:

— її засідання відбуваються не на постійній основі:
— склад Ради змінюється залежно від порядку денного її роботи, із залученням

різних представників урядів держав-членів (на рівні профільних міністрів) до участі
в засіданнях.

У політико-адміністративній системі ЄС Рада виконує подвійну роль: з одного
боку, діючи як міжурядова організація, вона виконує роль найважливішого органу в
процесі ухвалення рішень, а з іншого — як наднаціональна організація є своєрідним
форумом,  на  якому  держави-члени  мають  можливість  оприлюднити  свої
національні інтереси. Після підписання Маастрихтського договору до складу Ради,
крім  представників  кожної  держави-члена  на  міністерському  рівні,  які  уповно-
важені  брати  зобов'язання  від  імені  свого  уряду,  можуть  делегуватися  і
представники міністерського рівня від територіальних утворень, що діють у рамках

2  Не  плутати  з  Радою  Європи,  яка  є  міжурядовою  організацією  панєвропейської  співпраці  і  знаходиться  у
Страсбурзі, та з Радою Європейського Союзу (Радою міністрів)
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публічного права (Австрія,  Бельгія,  Німеччина).  Залежно від порядку денного на
засідання  збираються  профільні  міністри:  закордонних  справ  (Рада  із  загальних
справ),  фінансів,  сільського  господарства,  промисловості,  транспорту,  освіти,
зв'язку тощо.

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ. Роль «двигуна» європейської інтеграції, сили, яка
пильнує  за  дотриманням  Договорів  та  оберігає  інтереси  Спільноти,  відведена
Європейській  Комісії.  Вона  є  політично  незалежною інституцією Європейського
Союзу,  створена  в  процесі  європейської  інтеграції,  яка  не  має  аналогів  у
національних  системах  урядування  і  представляє  та  підтримує  інтереси  ЄС  у
цілому.  Роль  Комісії  відображає  її  неформальна  назва  «двигун  європейської
інтеграції».  Сферу  повноважень  Комісії  регламентують  ст.  17  та  ст.  244—250
Договору про функціонування Європейського Союзу (ДфЄС - 1957).

Комісія  також  виступає  охоронцем  договорів  та  правового  доробку  (acquis
communautaire) й забезпечує належне застосування державами-членами положень
первинного та вторинного права ЄС. На додаток до цих загальних конституційних
прав Комісія має і автономні повноваження у сфері Спільної сільськогосподарської
політики  та  політики  конкуренції.  Комісія  обстоює  спільний  інтерес  Союзу  та
висуває належні ініціативи в цьому напрямі. Вона забезпечує виконання Договорів
та  заходів,  які  ухвалюються  інституціями  на  їх  підставі.  Під  контролем  Суду
Європейського  Союзу  наглядає  за  застосуванням  права  Союзу.  Вона  виконує
бюджет та керує програмами.

СУД  ЄВРОПЕЙСЬКОГО  СОЮЗУ. Функцію  судової  влади  в  ЄС  покладено
засновницькими договорами на 

Суд Європейського Союзу, 
Суд першої інстанції
Суд з проходження служби в ЄС (Адміністративний трибунал).
Європейський Суд є одним із найстаріших органів, передбачений ще Договором

про створення ЄСВіС (1951р.).  Відповідно до рішень конвенції про деякі спільні
інституції, підписаної у 1957р., Суд був уже з 1958р. спільним органом для двох
чергових Європейських Спільнот. У 1988р., у результаті надмірного навантаження
на  Європейський  Суд,  Рада  запровадила  Суд  Першої  Інстанції.  Це  інстанція
допоміжного  характеру  щодо  Європейського  Суду,  якій  передано  повноваження
винесення рішень у чітко окресленій сфері права Співтовариств.

Європейський Суд функціонує насамперед на підставі положень консолідованих
договорів  та  Статуту  і  внутрішнього  Регламенту.  Суд  Першої  Інстанції  не  має
власного Статуту, але як і Європейський Суд має власний внутрішній процедурний
Регламент.

Відповідно  до  Протоколу  про  місцезнаходження  резиденцій  деяких  органів  і
служб  Європейських  Спільнот  і  Європолу,  прийнятого  у  1997р.  разом  із
Амстердамським  Договором,  Європейський  Суд,  Суд  Першої  Інстанції  та
Адміністративний трибунал мають резиденцію в Люксембурзі.

2.3. Допоміжні інституції ЄС

Відмінність  органу  від  інституції  обумовлена  тією  роллю,  яку  даний  суб'єкт
відіграє в системі управління ЄС. Так, органи відіграють в основному допоміжну
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роль або здійснюють окрему функцію і за своєю природою є органами спеціальної
компетенції. До таких органів належать наступні:

— Економічний і соціальний комітет;
— Комітет регіонів;
— Омбудсмен;
— Служба інспектора захисту інформації;
— Служба офіційних публікацій;
— Кадрова служба.
Економічний  і  соціальний  комітет  як  і  Комітет  Регіонів  є  консультативно-

дорадчими  органами,  які  складаються  із  344  представників  кожен.  Головною
функцією є надання висновків за запитами Ради ЄС, Європарламенту, Єврокомісії.

Омбудсмен  —  уповноважений  з  прав  людини,  забезпечує  дотримання  прав
людини в ЄС.

Служба  інспектора  захисту  інформації  —  забезпечує  збереження  та
нерозповсюдження особистої інформації та інформації із обмеженим доступом, яку
використовують у СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ різні органи та інституції ЄС.

Служба  офіційних  публікацій  —  забезпечує  переклад  та  публікацію  усіх
документів інституцій та органів ЄС в Офіційному бюлетені.

Кадрова  служба  —  займається  питаннями  підбору  службовців  для  роботи  в
інституціях та органах ЄС.

Економічний і  соціальний комітет був створений у 1958 році  Договором про
створення Європейських Спільнот. Правовою основою функціонування Комітету є
ст. 257—262 ДЄС та внутрішній Регламент. Відповідно до Протоколу про місце-
знаходження резиденцій деяких органів і служб Європейських Спільнот, резиденція
СЕК  знаходиться  в  Брюсселі.  Соціально-Економічний  Комітет  є  допоміжним
органом  дорадчого  характеру  для  Ради  Європейського  Союзу  та  Європейської
Комісії. До його складу входять представники різних груп економічної і соціальної
діяльності, наприклад, фермери, виробники, перевізники, торговці, ремісники тощо.
Вони перебувають у  трьох групах  приблизно  однакової  величини:  роботодавців,
працівників і різної діяльності. Разом у Комітеті засідає 344 члени: по 24 з Франції,
Німеччини, Італії, Великобританії, по 21 — з Іспанії, Польщі, 15 — Румунії, по 12
—  з  Австрії,  Бельгії,  Болгарії,  Греції,  Голландії,  Португалії,  Угорщини,  Чехії,
Швеції, по 9 — з Данії, Литви, Словаччин, Фінляндії, Ірландії, 7 — Естонія, Латвія,
Словенія, 6 — з Кіпру, Люксембургу, 5 — Мальти. Кожна країна-член подає список,
який містить удвічі більшу від належної кількості кандидатів до ЕСК. Рада одно-
голосно  призначає  членів  Комітету  на  термін  4  роки.  їх  мандат  може
відновлюватися.

Комітет  вибирає  серед  своїх  членів  на  дворічний  термін  Президію,  яка
складається з Голови, двох Віце-Голів і 30 членів. Функціональними органами ЕСК
є т.зв. секції і підкомітети. Секція складається принаймні з 40 осіб, а кожен член
Комітету повинен діяти принаймні в одній секції, але не більше, ніж в 3.

2.4. Особливості прийняття рішень у ЄС

Ми  вже  мали  змогу  переконатися,  що  основоположні  договори  Спільнот
визначають цілі, яких треба досягти, містять процедури, яких слід дотримуватись,
окреслюють часові рамки досягнення цілей і встановлюють інституційну структуру,
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що закладає основи унікальної законодавчої системи й процесу ухвалення рішень у
рамках  Спільнот.  Процес  ухвалення  рішень  Спільноти  насправді  є  унікальною
комбінацією технократичних  пропозицій  Комісії,  розроблених  за  активної  участі
експертів з усіх держав-членів, та політичних рішень Ради, що представляє уряди
держав-членів, як правило, спільно з Європейським Парламентом, який репрезентує
народи  Союзу.  Висловлювання  на  кшталт  “рішення,  ухвалені  технократами
Брюсселя” (маючи на увазі Комісію) є вкрай помилковими. Насправді технократи
лише подають рекомендації Спільноті щодо потреби відповідного рішення, однак
рішення  ухвалюють  саме  політичні  інституції,  що  представляють  демократично
обрані уряди (Рада міністрів) і громадян держав-членів (Європейський Парламент).

Спільні  політики  є результатом інтенсивного  переговорного  процесу між
головними  учасниками  багатонаціональної  інтеграційної  мережі.  Частіше  спільні
політики не здатні задовольнити національні інтереси всіх держав-членів, в такому
разі переговорний процес зосереджується між ключовими учасниками задля пошуку
компромісу, прийнятного для якомога більшої кількості держав-членів. Як ми вже
зазначали, ініціатива ухвалення рішення в рамках Спільноти належить Комісії.
Вона готує всі пропозиції для регламентів, директив і рішень Ради. Зокрема, Комісія
відіграє  політичну  роль,  обираючи  та  готуючи  засади  розбудови  Спільноти,
водночас вона відігріє й технократичну роль, оскільки її пропозиції ґрунтуються на
науково-технічних  засадах.  Мало  того,  Європейська  Комісія  відповідає  за
визначення  в  пропозиціях  спільних  інтересів  чи  інтересу  Спільноти.  Аби  бути
певною, що її пропозиція дістане схвалення, Комісія має враховувати часто розбіжні
інтереси  держав-членів  і  прагнути  знайти  та  узгодити  спільний  інтерес.  Якщо
Комісії  не  вдається  сформулювати спільний інтерес  чи якщо вона відмовляється
вносити поправки до своєї  пропозиції,  беручи до уваги позиції  інших інституцій
Спільноти, тоді всі держави-члени, за повної згоди всередині Ради, мають знайти
інше визначення спільного інтересу, що скеровуватиме ту чи іншу спільну політику
(ст. 250 ДЄСп). Такі випадки, однак, трапляються дуже рідко.

Після  ухвалення  Комісією,  залежно  від  конкретної  процедури,  що  ми  їх
розглядатимемо  нижче,  пропозицію  передають  на  розгляд  або  в  Європейський
Парламент і  Раду, аби ті винесли свої рішення, або на розгляд Парламентові,  що
надає свої висновки, та Раді, що виносить своє рішення, та, що трапляється дуже
часто,  на  розгляд  Соціально-економічному комітетові  чи Комітетові  регіонів,  які
надають свої висновки. Детальні обговорення пропозиції Комісії започатковуються
в рамках робочих груп відповідних експертів держав-членів, які готують рішення
Ради стосовно пропозиції, а також у рамках профільних парламентських комітетів,
експертних  груп  Соціально-економічного  комітету  та  Комітету  регіонів.  Групи
інтересів  на національному та наддержавному рівнях залучаються до підготовчої
роботи й лобіюють технічних і політичних експертів, а в разі особливого значення
питання  –  і  громадську  думку.  Унаслідок  взаємодії  цих  учасників,  які
представляють всі держави-члени і всі зацікавлені кола, формулювання спільного
інтересу,  що  його  містить  пропозиція  Комісії,  дістає  схвалення  чи  зміни.  Текст
ухвалює  Рада,  власноруч  чи  спільно  з  Європейським  Парламентом  (в  рамках
процедури  спільного  ухвалення  рішень)  з  урахуванням  всіх  національних,
професійних  та  інших  інтересів,  які  пролунали  на  різних  етапах  тривалого
підготовчого процесу.
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Безперечно,  спільний  інтерес  Спільноти  має  не  суперечити  “ключовим
інтересам” будь-якої держави-члена, однак визначення такого інтересу є неминуче
суб'єктивним. Кожна держава-член має природну тенденцію до перебільшення своїх
власних  проблем,  на  противагу  проблемам  інших  країн.  Іншими  словами,  часто
процес  ухвалення  рішення  в  рамках  Спільноти  потрапляє  у  безвихідь,  і  варто
наголосити, що спільні посередницькі зусилля Комісії та Голови Ради спрямовані на
уникнення таких ситуацій. З іншого боку, країни, що формують більшість, мають
бути  готовими  до  певних  поступок,  аби  залучити  держави,  що  опинилися  в
меншості.  Водночас  держави-члени,  які  мають  крайні  або  ізольовані  погляди,
повинні усвідомлювати, що загальні переваги від спільного рішення важливіші за
окремі  інтереси.  Навіть  за  умови  переважального  обстоювання  інтересів  своїх
національних  урядів  члени  Ради,  однак,  мають  поважати  цілі  й  потреби
Європейського Союзу як єдиного цілого. Саме в цьому й полягає відмінність Ради
від міжурядової конференції.

Посилюється  залучення  Європейського  Парламенту  до  процесу  ухвалення
рішень Спільноти через дві нові процедури: процедуру спільного ухвалення рішення
та процедуру співпраці з Радою міністрів. Стаття 251 ДЄСп окреслює процедуру
спільного ухвалення рішень Ради та  Європейського  Парламенту.  Положеннями
Амстердамського договору сфери застосування цієї процедури значно розширені й
наразі  охоплюють  практично  всі  сфери  діяльності,  зокрема  й  політику  щодо
працевлаштування та соціальну політику, а також сфери, передбачені попередніми
положеннями договору, як внутрішній ринок, право на здійснення підприємницької
діяльності, право надавати послуги і політику в сфері довкілля.

У  рамках  процедури  спільного  ухвалення  рішень  Рада  кваліфікованою
більшістю приймає “спільні  позиції”,  які  Парламент може підтримати,  відкинути
або  доповнити.  У  випадках,  коли  Рада  не  погоджується  з  доповненнями  та  по-
правками  Парламенту,  формується узгоджувальний комітет з  рівної  кількості
представників обох інституцій, що має дійти згоди в їхніх позиціях. Інколи, якщо
компромісного  рішення  не  знайдено,  Парламент  відкидає  проект  рішення  абсо-
лютною більшістю висловлених голосів. Отже, Парламент має вирішальне слово в
цій законодавчій процедурі. Регламенти, директиви та рішення, ухвалені відповідно
до положень статті 251 ДЄСп, підписують і Голова Європейського Парламенту, і
Голова Ради. Дотепер процедура спільного ухвалення рішень спрацьовувала добре.
Рішення переважно ухвалюють швидко завдяки злагодженим робочим відносинам
між  інституціями,  що  їх  регулює  міжінституційна  домовленість  “Про  правила
процедури функціонування узгоджувального комітету” від 21 жовтня 1993 року. 

Завдання для самоперевірки та самоконтролю

1. Як Ви розумієте термінологічне словосполучення «інституційна система Європейського Союзу»?
2. Які характерні риси притаманні інституційній системі

ЄС?
3. Що означає суміщення функцій?
4. Як варто розуміти поліцентричність структури ?

5. Що таке розподілена лояльність?
6. Чи розподіл влад в Європейському Союзі, ґрунтується на принципі, розподілу влад?
7. Які, групи функцій здійснюють інституції, ЄС?
8. Які, функції належать до основних?
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9. Які, інституції, здійснюють основні, функції?
10. Назвіть основні інституції Європейського Союзу.
11. Визначіть компетенції основних інституцій ЄС.
12. Вкажіть джерела формування бюджету ЄС.
13. Порівняйте  відповідні  інституції  Європейського  Союзу  та  будь-якої  федеральної  держави
(наприклад, Росії).
14. Поясніть роль Європейської Комісії в процесі ухвалення рішень Спільноти.
15. Чим відрізняються механізми роботи Європейського та будь-якого національного парламентів?
16. Поясніть роль Європейського Суду в процесі європейської інтеграції.
17. Чим відрізняється робота Ради Міністрів ЄС від роботи аналогічного органу будь-якої держави?
18. Назвіть основні дорадчі органи Європейського Союзу та визначіть їх повноваження.
19. Які функції виконує Європейський Парламент?

Ключові слова та основні терміни

 інституції
 Європейська Рада
 Європейська Комісія
 Економічно-соціальний комітет
 Комітет регіонів
 Комітет постійних представників
 Європейський Парламент
 Рада Міністрів ЄС
 Європейський Суд
 Європейська рахункова палата
 омбудсман
 Спільнота
 Договір про Європейський Союз (ДЄС)
 Договір про заснування Європейської спільноти (ДЄСп).

ТЕМА 3. ОСНОВНІ ПОЛІТИКИ ЄС: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

3.1. Економічне спрямування горизонтальних політик ЄС.
3.1.1. Регіональна політика
3.1.2. Соціальна політика
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3.1.3.. Конкурентна політика
3.2. Секторальні політики ЄС

3.2.1. Промислова та підприємницька політики.
3.2.2. Економічний вектор науково-дослідної політики 
3.2.3. Роль спільної енергетичної політики в економічному розвитку ЄС 
3.2.4. Транспортна політика.
3.2.5. Сільськогосподарська політика.

3.1. Економічне спрямування горизонтальних політик ЄС.
3.1.1. Регіональна політика

З історії становлення регіональної політики ЄС. Римський (1957 р.) договір
«Про  Європейські  Співтовариства»  серед  численних  європейських  ініціатив  та
певних  механізмів  регулювання  ніс  у  своїй  основі  ще  й  ідею  гармонізації
регіонального  розвитку,  яка  передбачала  збалансований  розвиток  усіх  регіонів
Європейського співтовариства,  але передусім тих територій, що мали відставання
(lessfavoured regions). Враховуючи те, що декларування ідеї вирівнювання не могло
обійтися без запровадження його реальних механізмів та інструментів, 1958 року в
межах  тодішнього  інтеграційного  формування  було  створено  Європейський
Соціальний  фонд  (ESF),  статутну  діяльність  якого  важко  переоцінити,  адже
завдяки йому мільйони європейців пройшли перенавчання за новими професіями, а
відтак  отримали  нову  роботу  з  більш  високою  заробітною  платнею.  Упродовж
п’ятидесяти  років  існування  ESP  домінувала  його  роль  у  реалізації  гендерної,
молодіжної і певною мірою освітньої та технологічної політик.

 Тим не менше, найконфліктнішим у Європейському Співтоваристві тієї пори
залишалося  сільське  господарство.  «Винні  війни»  між  Італією  та  Францією,
проблеми збуту надлишкової яловичини, сирів і дешевих цитрусових, необхідність
запровадження квот щодо вилову риби виявили чимало глибоких суперечностей в
інтеграційному  угрупованні,  а  рішення,  що  приймалися  в  Брюсселі,  часом
призводили  до  подальшого  занепаду  регіонів,  зокрема  тих,  що  мали  переважно
аграрну спеціалізацію. Вже на поч. 60х років стало зрозумілим, що без подальшого
стимулювання сільського господарства та планування випуску аграрної продукції не
обійтися.  Ці  та  деякі  інші  функції  було  покладено  на  Європейський  фонд
забезпечення та гарантій у сільському господарстві (EAGGE), що був створений
1962  року.  Його  роль,  особливо  секції  «управління»,  була  доволі  значною  в
реалізації  структурної  політики  ЄС,  адже  передбачала  застосування  фінансових
механізмів  у  розвиткові  сільської  місцевості  та  допомогу  фермерам  у  найменш
розвинутих регіонах Співтовариства.

3.1.2. Соціальна політика
В  сучасних  умовах  глобалізованого  світового  розвитку  актуалізуються

проблеми забезпечення гідного рівня життя населення різних країн світу. Розвиток
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країн  ЄС  спрямований  на  поєднання  економічного  зростання  з  підвищенням
зайнятості,  подолання  бідності,  високим  рівнем  соціального  захисту  та
впровадження  політики  соціального  залучення.  Для  досягнення  цієї  мети
використовуються спеціальні програми фінансування, що спрямовані на вирішення
соціальних проблем та проблем зайнятості в країнах ЄС. Для України надзвичайно
важливим є дослідження основ впровадження та реалізації європейської соціальної
моделі,  особливо  в  умовах  імплементації  Угоди  про  асоціацію між Україною та
Європейським Союзом.

Соціальна  політика  ЄС  реалізується  як  політика  в  сфері  зайнятості  і
соціальних справ і нині включає три основні напрями: 

1) зайнятість, 
2) соціальний захист 
3) соціальне залучення. 
Основна  відповідальність  щодо  здійснення  соціальної  політики

покладається на країн-учасниць. Реалізація соціальної політики ЄС відбувається
на  основі  соціального  діалогу  за  участю  держави,  роботодавців  та
профспілок. Європейський Союз через Європейську Комісію координує і контролює
національні  політики,  сприяє  обміну  досвідом  у  сфері  зайнятості,  бідності,
соціальній  ізоляції  і  пенсійного  забезпечення,  приймає  закони  і  контролює  їх
реалізацію у сфері праці та соціального забезпечення.

 
3.2. СЕКТОРАЛЬНІ ПОЛІТИКИ ЄС

3.2.1. Промислова та підприємницька політики

У  Договорі  про  заснування  Європейської  економічної  спільноти  детально
регламентовано  створення  митного  союзу,  особливо  щодо  обігу  промислової
продукції  держав-членів,  однак у ньому немає жодного натяку на запровадження
промислової політики як такої. Насправді засновники ЄЕСп на момент створення
цієї  організації  сподівалися,  що  лібералізація  торгівлі  та  посилення  конкуренції
всередині  спільного  ринку  сприятимуть  здійсненню  структурних  змін,  яких
потребувала промисловість Спільноти. Через тривалі технічні перепони в торгівлі й
зумовлене цим запізніле становлення єдиного ринку такі сподівання реалізувалися
доволі пізно.

Потрібні  були  багаторічні  зусилля,  насамперед  Комісії,  для  того,  щоб  усі
держави-члени  визнали  необхідність  запровадження  промислової  політики.  Така
політика  була  потрібна,  по-перше,  для  створення  спільного  ринку  промислової
продукції,  а  по-друге — для подолання  спільних  структурних  і  секторальних
економічних  проблем. Перший  і  головний  аспект  цієї  політики,  стосовно
гармонізації законодавства та стандартизації, висвітлено в попередніх темах.

Оскільки  окремої  структурної  політики  в  промисловому  секторі  немає,
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частину цієї теми буде присвячено підприємницькій політиці, яка тісно пов'язана з
промисловою. На підготовчих етапах створення єдиного ринку, на початку 1990-х
років, Спільнота приділяла багато уваги малим і середнім підприємствам (МСП), які
стикаються  з  проблемами  інтеграції  в  єдиний  ринок  і  які  становлять 99%
промислової структури Спільноти та забезпечують працею 70% осіб, які працюють
у приватному секторі держав-членів. Однак підприємницька політика стосується не
лише  промислових  підприємств,  але  й  тих,  що  працюють  в  інших  секторах
економіки,  зокрема  ремісницьких,  туристичних фірм і  підприємств  роздрібної  та
гуртової торгівлі.

Загалом кажучи, ЄС втручається в промисловий сектор лише для створення
середовища, сприятливого чи то для зростання підприємств у внутрішньому ринку
(підприємницька політика), чи то для діяльності певних промислових галузей, що
стикаються зі спільними проблемами, аби дати їм можливість бути успішнішими на
європейському рівні (політика в різних секторах економіки).

Хоча все ще наявні розбіжності в промисловій структурі різних держав-членів,
ми, однак, спостерігаємо за паралельним розвитком різних показників у вторинному
секторі. Завершення  формування  єдиного  ринку в 1992 році  підштовхнуло
реструктуризацію європейської промисловості. Усунення матеріальних, технічних і
податкових бар'єрів торгівлі в межах Спільноти сприяло її  інтенсифікації і,  отже,
стимулювало конкуренцію всередині Спільноти. Завдяки усуненню прикордонного
контролю  та  технічних  перешкод,  що  поставали  перед  торгівлею,  підприємства
можуть постачати один вид продукції для всього єдиного ринку. Виробникам уже не
треба  виробляти  різну  продукцію  для 27 окремих  ринків.  Така  ситуація  значно
посилює  конкуренцію  всередині  внутрішнього  ринку.  Жорсткіша  конкуренція
зумовлює вирівнювання цін національних постачальників із цінами тих іноземних
постачальників,  які  приходять  на ринки,  що раніше були захищені.  Це одразу ж
починає впливати на прибуток підприємств, які раніше були захищені або були на
тому чи іншому ринку монополіями. Деякі з них були навіть змушені вийти з ринку.

Водночас усунення менш конкурентних виробників дає змогу фірмам, які за-
лишилися, розширити свій ринок. Таким чином вони здатні краще експлуатувати та
якнайбільше посилити свої виробничі потужності, або навіть збільшити їх (ефект
масштабу); поліпшити свою внутрішню ефективність, реструктуризуючи та концен-
труючи свою діяльність та ліпше розподіляючи людські, технічні й фінансові ресур-
си;  поліпшити свою організацію,  а  також якість і  розмаїття  продукції,  втілювати
новації в процес виробництва та поновлювати асортимент продукції. Такий конку-
рентний тиск вже спричинив серйозні зміни в промисловості Союзу. До того ж, на-
самперед через технологічні причини, підвищуються темпи змін у виробничих мето-
дах та самих продуктах. Скажімо, завдяки відкриттю телекомунікаційного ринку,
скоординованим заходам щодо систем мобільного та бездротового зв'язку Європа
стала  рушійною силою в  сфері  цифрової  мультимедії  та  в  управлінні  мережами

21



оптичного зв'язку й послуг і мобільного зв'язку. Наявні регуляційні рамки ведуть до
швидкого зростання ринку телекомунікаційних послуг у державах-членах, більшої
кількості нових учасників ринку та зниження тарифів.

Загалом  кажучи,  великі  транснаціональні  компанії  ліпше  обладнані  для
завоювання нових ринків, реструктуризації свого виробництва, раціоналізації своєї
організаційної структури, але вони часто досягають цього, використовуючи менше
робочої  сили  та  більшу  кількість  природних  ресурсів.  Малі  ж  підприємства,
навпаки,  інтенсивніше  використовують  робочу  силу  й  більше  турбуються  про
охорону довкілля, адже вони ближчі до населення, яке живе навколо їхніх заводів.
Отже, Європейський Союз виробив політику щодо малих і середніх підприємств
(МСП) для забезпечення їхньої ліпшої поінформованості про європейські новини
(регламенти,  директиви,  стандарти,  запрошення  до  участі  в  тендерах,  науково-
дослідні  проекти)  та  про  можливості,  що  існують  на  великих  ринках  (експорт,
співпраця, концентрація).

Створення  сприятливого  ділового  середовища  також  передбачає усунення
зайвого та другорядного регулювання. Внутрішній ринок має бути якнайбільше
дебюрократизований. Отож ЄС та держави-члени мають переконатися, що під час
вироблення  правил  і  процедур  враховано  потреби  щодо  зменшення  зайвого
навантаження на промисловість, особливо на МСП. Регуляційні рамки мають бути
чіткі та передбачувані, а регулювання має обмежуватися лише необхідністю досягти
чітко  визначених  цілей.  Спільна  підприємницька  політика  спрямована  на
досягнення цих цілей, але немає впевненості в тому, чи національні політики також
рухатимуться  в  цьому  напрямі.  Державам-членам  варто  швидше  імплементувати
норми Спільноти в національну законодавчу й адміністративну практики. 

3.2.5. Сільськогосподарська політика

Частка сільського господарства у валовому внутрішньому продукті  (ВВП) ЄС
становить трохи менше 3%, однак сільськогосподарський сектор забезпечує працею
5% працівників держав-членів Союзу, і є основним джерелом грошових доходів у
багатьох сільських місцевостях.  Мало того,  на харчові продукти, напої та тютюн
витрачається приблизно 20% від середніх споживчих витрат домашніх господарств
ЄС. Також ці товари посідають чільне місце у внутрішній торгівлі й експорті ЄС. З
цього випливає, що економічна, соціальна та політична значущість сільського
господарства набагато більша, ніж частка сільського господарства у ВВП ЄС.

Без  жодного  сумніву,  сільське  господарство  є  тим  сектором  економіки,  в
якому процес  європейської  інтеграції  просунувся  якнайдалі. Це  досягнення
видається  ще  важливішим  з  огляду  на  те,  що  державні  втручання  та  зіткнення
національних інтересів  часто-густо  ускладнювали процес  запровадження спільної
політики в  цьому секторі.  Справді,  до  існування спільного ринку держави-члени
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активно втручалися  в  сільське  господарство.  Для  забезпечення  існування  вільної
торгівлі  та  конкуренції  в  сільському господарстві  слід  було обмежити втручання
держави до цього сектора. Отож, запровадження спільної сільськогосподарської
політики  (ССП) стало  зразком  успішної  реалізації  багатонаціонального
інтеграційного процесу.

Однак  спільною  сільськогосподарською  політикою надзвичайно  складно
керувати, адже  вона  передбачає  наявність  єдиних  цін,  спільних  інструментів
управління цінами, спільного фінансування заходів з реалізації політики та спільної
зовнішньої  протекції.  Усі  ці  обтяжливі,  але  необхідні  механізми  є  складниками
ринкової організації ССП. Ринкова організація та структурна політика утворюють
два  крила  ССП. Хоча  спільний  ринок  сільськогосподарських  товарів  забезпечив
безпеку  постачання  харчових  продуктів  за  помірною  ціною,  його  механізмів  не
вистачає для досягнення інших цілей Договору, а саме: підвищення продуктивності
сільського  господарства  та  життєвих  стандартів  фермерів.  Підвищення  життєвих
стандартів  потребує  провадження  активної  соціально-структурної  політики,  яка
доповнює інші спільні стратегії Спільноти — регіональну та соціальну політики. Ці
заходи мають забезпечити належне місце сільських територій Спільноти на єдиному
ринку.

Причини  особливого  підходу  до  сільського  господарства.  Засновники
Європейської економічної спільноти добре усвідомлювали потребу залучити ринки
сільськогосподарських товарів держав-членів до майбутнього  спільного  ринку. Але
вони   також   розуміли,   що  спільний  сільськогосподарський  ринок  не  можна
сформувати лише усуненням бар'єрів для вільного руху товарів та запровадженням
спільних правил конкуренції, як це було в промисловості й секторі послуг. Ось чому

стаття 32 Договору про Європейську Спільноту в своїй першій частині зазначає, що
спільний ринок охоплює сільське господарство та торгівлю сільськогосподарськими
товарами, а частина четверта статті передбачає,  що функціонування та зростання
спільного  ринку  сільськогосподарських  товарів  має  супроводжуватися
запровадженням спільної сільськогосподарської політики.

Є кілька причин, чому до сільського господарства було застосовано особливий
підхід. Найважливішим є те, що через саму природу сільського господарства,  яке
залежить від погодних умов, хвороб рослин і худоби та багатьох інших чинників, які
часто  не  піддаються  людському контролю,  ускладнюється  процес  урівноваження
виробництва сільськогосподарських товарів та продовольчого попиту. До того ж цей
попит має яскраво виражені соціальні та політичні ознаки. Уряди мають своєчасно
та  за  помірними  цінами  забезпечити  вдоволення  цього  попиту.  На  початкових
стадіях  Спільнота  була  далекою  від  самодостатнього  забезпечення  харчовими
продуктами, а умови світового ринку не виправдовували одностороннього відкриття
ринків.  В  результаті,  аби  забезпечити  постачання  харчів  за  стабільними  цінами,
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Спільнота мусила належно організувати своє власне сільське господарство. Це було
досить  слушно,  адже  сільськогосподарське  виробництво  різних  держав-членів
доповнювало одне одного. Північна Європа могла постачати зернові культури, мо-
лочні  продукти та м'ясо,  а  Південна Європа могла спеціалізуватися на фруктах і
овочах, цитрусових та вині.

Запитання для самоконтролю

1. Як спільна промислова політика взаємодіє з іншими спільними політиками ЄС?
2. Чи вплинув спільний ринок Спільноти на реструктуризацію та конкурентність європейської

промисловості?
3. Яким чином ЄС допомагає малим і середнім підприємствам пристосуватися до умов єдиного

ринку?
4. Окресліть основні завдання енергетичної політики?
5. Як досягається енергетична безпека країн-членів ЄС?
6. Назвіть основні види науково-дослідної діяльності Спільноти.
7. Чи є взаємозв’язок між єдиним ринком товарів і єдиним ринком транспортних послуг ЄС?
8. Дайте характеристику механізму управління спільною сільськогосподарською політикою ЄС.
9. Чи доцільно ЄС спиратися на світові ринки сільськогосподарських товарів, як він це робить

щодо постачання енергоносіїв?
10. Чому потрібна спільна політика ЄС щодо збереження рибних ресурсів?
11. Як саме спільна політика ЄС щодо рибальства пов’язана з охороною довкілля? 
12. У чому суть європейської регіональної політики?

Ключові слова та основні терміни

– Євроатом
– інновація
– стала економіка
– конкурентноздатність
– енергетична безпека
– трансєвропейські мережі
– інфраструктура
– безпека транспорту
– сільськогосподарський ринок
– інтервенція
– система підтримки цін
– реформа ССП
– субсидування
– ринкова стабільність
– загальний дозволений обсяг вилову (ЗДОВ)
– квоти
– імплементація актів
– економічна зона

Тема 4: Фіскальна політика країн ЄС (Бюджетна політика ЄС)

4.1. Поняття бюджетної політики Європейського Союзу. Принципи формування
бюджету та бюджетної консолідації у ЄС.

4.2. Аналіз  ефективності  застосування  інструментів  бюджетної  політики  у
провідних економіках країн ЄС на етапах економічного зростання та спаду
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4.3. Динаміка  та  структура  доходів,  видатків,  дефіциту  бюджету  та  їх
співвідношення  в  економіках  країн  ЄС  з  іншими  країнами   в  останні
десятиліття

4.1. Поняття  бюджетної  політики  Європейського  Союзу.  Принципи
формування бюджету у ЄС.

Створення  у  системі  міждержавного інтеграційного  об'єднання  ЄС власного
бюджету  стало  початком  формування  повноцінної  наднаціональної  фінансової
системи,  яка  вимагає  зміни підходів  щодо науково-методичного  обґрунтування і
практичного  застосування  нових  моделей  інституціональної  взаємодії  ЄС.
Уповільнення у багатьох країнах темпів економічного зростання, що відбувалося на
початку ХХІ століття, не стало сигналом для ЄС як і для інших країн — лідерів
світової  економіки,  до  негайної  протидії  розвитку  кризових  явищ  у  світовій
фінансовій системі.

Водночас,  постійно  зростаюче  розбалансування  фінансового  ринку
унеможливило  застосування  ефективних  регуляторів  ринку  товарів  і  грошово-
кредитної  політики  ЄС  через  відсутність  належної  їх  взаємодії  із  заходами
бюджетної  консолідації  національного,  регіонального  і  світового  рівнів.  Процес
бюджетної  консолідації  інтеграційного  об'єднання  явище  нове  в  системі
міжбюджетних  взаємовідносин  наднаціональної  фінансової  системи,  яке  не  має
достатнього  наукового-теоретичного  обґрунтування  щодо  цілісності  інституціо-
нального  фінансового  середовища,  бюджетного  процесу  та  конвергентності
напрямів інтеграційної фінансової політики. За цих умов спільний бюджет ЄС не
може використовуватися лише як джерело фінансування спільного ринку товарів і
вирівнювання  соціально-економічного  становища  країн-членів,  але  у  взаємодії  з
грошово-кредитними механізмами бюджету  належить роль  основного  регулятора
збалансованості  макроекономічної політики і наднаціональної фінансової системи
ЄС у цілому.

Фінансова політика Євросоюзу (ЄС), на відміну від національних фінансових
політик його членів, формулює на міждержавному рівні комплекс цілей і систему
заходів керівних інституцій блоку у фінансовій сфері з метою забезпечення фінан-
сової стабільності на основі наступних ключових принципів: 

- стабільні ціни, 
- здорові державні фінанси та монетарні умови, 
- стабільний баланс платежів (ст. 119 і 120)3. 

Важливою складовою цієї політики є її бюджетна компонента.

3 Консолідовані  версії  Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу (2010/С
83/01)  /  30.3.2010  UA  Офіційний  вісник  Європейського  Союзу  —  [Електронний  ресурс].  Режим  доступу:
http  ://  www  .  minjust  .  gov  .  ua  /  file  /23491   (дата звернення: 04.10.2014)
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На відміну від національних бюджетних політик, метою яких є перерозподіл
ВНП країн заради фінансування, насамперед, соціальної сфери, обороноздатності
держав та реалізації пріоритетних економічних програм, бюджетна політика інтег-
раційного угруповання спрямована на акумуляцію частини коштів національ-
них  бюджетів  та  інших  фінансових  ресурсів  для  фінансового  забезпечення
виконання спільних для всіх країн-учасниць блоку регіональних політик. 

Нині, відповідно до Лісабонської угоди (2009 р.), повноваження урядів країн
та інституцій ЄС поділяються на ексклюзивні, спільні і допоміжні компетенції. 

До  ексклюзивної  компетенції,  за  виконання  яких  несуть  відповідальність
інституції ЄЄ, належить реалізація монетарної політики, митного союзу, політики
конкуренції та ін. 

До  спільної  компетенції входять  сфери,  які  одночасно  регулюються
інституціями  ЄС  та  урядами  країн-членів  належить  соціальна,  транспортна,
сільськогосподарська, екологічна та інші політики. 

Реалізація  повноважень  допоміжної  компетенції, що  здійснюється  з
допомогою консультацій,  координації  та  фінансових механізмів,  сприяє розвитку
освіти, культури, промисловості, туризму тощо 4.

Бюджетна  складова  економічної  політики  ЄС,  на  відміну  від  монетарної
політики, в переважній її частині віднесена до повноважень країн-членів, а тому в
чинних установчих угодах вона не має законодавчого закріплення, а лише означена
як  «фінансові положення», якими регулюються бюджетні правовідносини країн-
членів  щодо  спільного  бюджету  ЄС.  Між  тим,  питання  надання  пріоритетності
інструментам бюджетного регулювання неодноразово піднімалися ще з часів пропо-
зицій  «Плану  Вернера»  (1971  р.),  яким  передбачалося  запровадження  єдиної
бюджетної системи Союзу. 

У  наукових  підходах  європейська  інтеграційна  система  ототожнюється  з
федералізмом, а відповідно принцип бюджетного федералізму вважається основним
принципом бюджетної системи ЄС. У цьому контексті за результатами наукових
досліджень, проведених ученими США та Європейських країн, зроблено висновок
про те, що невисока ефективність впливу інструментів державних фінансів на стан
спільного  ринку  Союзу  є  наслідком  досить  низького  рівня  наднаціонального
бюджетного  компоненту  фінансової  системи  ЄС,  який  складає  0,7  %  від
об'єднаних бюджетів країн-членів. Бюджетна система ЄС, вимагає застосування
гармонізованих  і  обов'язкових  правил  бюджетного  регулювання  національних
бюджетних політик, які вперше були запропоновані в Пакеті Делора-1 (1986 р.)5 і

4 Лук'яненко Д. Г., Поручник. А. М., Столярчук Я. М. Міжнародна економіка: підручник / Д.Г. Лук'яненко, А.М. Поручник,
Я.М. Столярчук. — К.: КНЕУ, 2014. — С. 582.

5 Report on Economics and Monetary Union in the European Community / Committee for the study of Economic and Monetary Union.
Jaguars Delors Chairman. 1989. P. 16. — [Electronic resource]. Access mode: http:// aei.pitt.edu/1007/1/monetary_delors. (дата звернення:
05.10.2014).
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знайшли своє продовження в Пакті стабільності  і  зростання (Stability and Growth
Pact 1997 р.)6.

4.2. Аналіз ефективності застосування інструментів бюджетної політики у 
економіках країн ЄС на етапах економічного зростання та спаду

В Європейському монетарному союзі довгострокова стабільність визначається
як  ключовий  фактор  в  питаннях  інфраструктури  для  здійснення  ефективної
бюджетно-податкової політики. На ринках, що розвиваються, впевненість у стабіль-
ності  бюджетно-податкової  політики  має  прямий  вплив  на  відсоткові  ставки  та
ключові  макроекономічні  показники.  Найглибші  кризи  в  цих  країнах
характеризувалися  значним  зростанням  в  премії  за  ризик  або  ризик  дефолту  за
державним боргом. У розвинених країнах аналогічні перестороги з'явилися, коли в
середині  1970-х  рр.  почав  зростати  рівень  державного  боргу.  І  навіть  попри
стабілізацію  або  скорочення  боргового  навантаження  в  часи  економічного
зростання, питання стабільності залишалося відкритим через невизначеність щодо
наслідків майбутньої демографічної кризи. Боргова криза останніх років, що стала
продовженням  фінансово-економічної  кризи  2008  року  і  торкнулася  найбільших
економік  світу,  стала  додатковим  аргументом  для  підвищеної  уваги  до  вибору
інструментів бюджетно-податкової політики загалом. Ризики, пов'язані, зокрема, з
імовірністю  дефолту  за  борговими  зобов'язаннями  деяких  країн  Європи,  стали
гострішими внаслідок дії спільної грошово-кредитної політики для єдиної грошової
одиниці.

З початком кризи 2008 р. у процесі суспільних обговорень на рівні академічних
та  політичних  кіл  сутності  економічної  політики,  що  застосовується,  відбулося
повернення до посиленого регулювання ринку, концепцій кейнсіанства та нового
кейнсіанства.  Центральними  банками  США,  Європейським  монетарним  союзом,
Великобританією  та  іншими  провідними  економіками  відсоткові  ставки  було
знижено майже до нуля та використано весь потенціал грошово-кредитних важелів
впливу.  Відбувається  активне  застосування  інструментів  бюджетно-податкової
політики для стимулювання економіки.

На початку фінансово-економічної кризи, що розпочалася з іпотечної кризи в
США  у  2007  р.  та  переросла  в  масштабну  світову  рецесію,  прихильники
монетаризму  намагалися  відновити  економіку  виключно  грошово-кредитними
інструментами. При цьому з метою стимулювання економічної активності до кінця
2008 р. Федеральна резервна система (ФРС) знизила рівень відсоткових ставок до 0-
0,25 %, Банк Англії - до 2 % (рекордно низьких показників за останні півсторіччя),

6 Stability  and  Growth  Pact  /  European  Commission.  —  [Electronic  resource].  Access  mode:  http://ec.europa.eu/
economy_finance/economic.../sgp/index_en. (дата звернення: 06.10.2014).

Пакт стабільності і росту, запропонований на нараді в Дубліні (Ірландія) у 1996 році і схвале ний Радою ЄС у 1997 році в якому
аргументовані  проблеми регулювання  бюджетного  дефіциту,  державного  боргу  та  інші  "критерії  конвергенції"  та  встановлені
відповідні обмеження.
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Європейський центральний банк (ЄЦБ) - до 2,5 %, а до середини 2009 р. - до 1 %.
Коли  з'ясувалося,  що  такі  заходи  виявилися  неефективними,  враховуючи
неможливість  знижувати  відсоткову  ставку  нижче  нуля,  було  обрано  курс  на
застосування кейнсіанських заходів, зокрема використання важелів бюджетно-
податкової політики. 

Паркер наполягає на необхідності враховувати рівень незадіяних ресурсів, що
впливає на величину мультиплікатора.

Протягом 1970-х – кінця 1980-х та на початку 1990-х років у всіх країнах, що
сьогодні належать до Єврозони, були наявні високі рівні структурного бюджетного
дефіциту, який вимірюється як циклічно скоригований баланс щодо потенційного
ВВП (згідно з методологією ОЕСР). На початку 1990-х рр. зросла потреба обмежити
ці  рівні  дефіциту  на  тлі  зростання  рівня  державного  боргу  деяких  країн.  Таким
чином, в країнах Європейського монетарного союзу в середині 1990-х рр. політика
фіскальної консолідації, яка була націлена на зниження високого рівня боргу, що
постійно зростав протягом останніх десятиліть, збігшись у часі з набуттям чинності
Маастрихтської угоди, підсилилася обмеженнями обсягів бюджетного дефіциту та
боргу – умовами для вступу до зони єдиної валюти.

Проводячи  політику  фіскальної  консолідації,  всі  ключові  економіки,  за
винятком  Японії,  застосовували  схожі  заходи,  перетворюючи  бюджети  у
збалансовані або навіть профіцитні. Покращення бюджетного балансу Єврозони не
було таким значним, як у Великобританії та США, але й погіршення відповідних
балансів  у  результаті  економічного  сповільнення  в  2001/2003  рр.  було  значно
більшим у США та Великобританії, ніж у Єврозони.

4.3. Динаміка та структура доходів, видатків, дефіциту бюджету та їх співвідношення
в економіках країн ЄС з іншими країнами  в 1990-х рр. та під час фінансово-

економічної кризи 2007–2009 рр.
Протягом  ХХ  століття  відбувалося  постійне  зростання  впливу  держави  на

економіку,  що  видно  зі  збільшення  частки  державних  видатків  у  ВВП  в
індустріально розвинених країнах з 1913 р. до 1995 р. в середньому від 12 % до 45
%.  Сьогодні  економіка  розвинутих  країн  характеризується  значними  обсягами
державного фінансування галузей економічної і соціальної інфраструктури, освіти і
охорони  здоров'я,  соціального  забезпечення  населення,  а  теза  про  безумовну
залежність  економічного  зростання  від  зниження  рівня  державних  видатків  не
підтверджується світовим досвідом. Так, у групі Центральної та Східної Європи в
1995 р. найбільш високий рівень державних витрат фіксується в країнах, що досягли
найбільших успіхів  у  процесі  реформування.  Частка  державних  видатків  у  ВВП
Чехії  становила  49 %,  Польщі  -  47,5  %,  Словаччини -  53  %,  Словенії  -  47,3  %,
Угорщини - 56,1 %. З другого боку, обсяг державних видатків складав 36,9 % ВВП у
Росії,  36,3  % -  у  Румунії.  Таким чином,  вихід  економіки на  шлях  економічного
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зростання  супроводжувався  інтенсивним  втручанням  держави  у  перерозподільні
процеси.

У кількісному співвідношенні існує певна межа, за якою державні видатки не
можуть  позитивно  впливати  на  економічне  зростання.  Якщо  державні  видатки
перевищують 40 % ВВП,  то  зростання  обсягів  державного  фінансування  вже  не
викликає збільшення кількості і покращення якості одержаних послуг.

На думку Л. Фрідмана, критичним показником для державних видатків є 45-50
% до ВВП. Перевищуючи зазначений рівень, держава починає негативно впливати
на темпи економічного розвитку. Практичним підтвердженням цієї закономірності є
Нідерланди  та  Швеція,  де  перевищення  критичного  рівня  державних  видатків
(зростання в останні десятиріччя до 55-65 % до ВВП) негативно позначається на
траєкторії  їх  ВВП.  Таким  чином,  негативні  наслідки  для  економічного  розвитку
мають як помірне зростання державних видатків, так і необґрунтоване їх скорочен-
ня.

Сьогодні використання інструментів бюджетно-податкової політики в країнах з
розвиненою економікою відрізняється залежно від її соціально-економічного стану
та устрою.

Відповідно  до  даних  Євростату,  частка  видатків  бюджету  до  ВВП  була
найвищою та становила більше 50 % у таких соціально орієнтованих економіках, як
Данії, Франції, Швеції, Бельгії, Австрії, Італії, Нідерландах, де бюджетна система
відіграє  надзвичайно  важливу  роль  в  економічному  зростанні  та  перерозподілі
доходів. Ці показники є вищими за середні по Євросоюзу (28 країн) та єврозоні, що
свідчить про значну роль перерозподілу ресурсів економіки через бюджет держави
та значну роль розподільчої функції бюджетної системи. Ці показники перевищують
значення критичних, запропонованих Л. Фрідманом та Г. Колодком.

Найнижчим є рівень видатків бюджету до ВВП у Швейцарії  (33,7 %),  де ця
частка є традиційно низькою, та в країнах, що нещодавно приєдналися до спільноти
ЄС, таких як Болгарія (40,6 %), Румунія (41,0 %), Словаччина (41,5 %). Щодо остан-
ніх,  така  тенденція  здебільшого  обумовлена  нижчою  здатністю  економік,  що
перебувають на етапі економічних трансформацій, генерувати доходи бюджету, а
відповідно, і використовувати ці ресурси для перерозподілу.

Загалом,  згідно  з  даними  Євростату,  у  більшості  розвинених  країн  Європи
протягом  останнього  десятиліття  частка  сукупних  видатків  бюджетів  до  ВВП
зросла.  З  початку  фінансово-економічної  кризи  2007-2009  рр.  частка  видатків
бюджету  до  ВВП  значно  зросла  в  економіках  Естонії,  Ірландії,  Греції,  Іспанії,
Фінляндії, Великобританії, Ісландії. Більшість із них - країни, борг яких станом на
2010 р. перевищив позначку 100 % до ВВП, причому вартість їх боргу внаслідок
погіршення макроекономічних показників збільшилася,  що спричинило зростання
витрат на обслуговування державного боргу за рахунок бюджету. Це свідчить про
тісний зв'язок між борговою та бюджетно-податковою політиками. Таким чином,
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оскільки  показник  видатків  бюджету  частково  акумулює  показники  стану  боргу
країни,  він  також потребує певних обмежень за  часткою до ВВП,  аналогічно до
регулювань  щодо  показників  боргу  та  дефіциту  бюджету  в  європейському
законодавстві.

Не тільки частка перерозподілу фінансових ресурсів через бюджетну систему
та  їх  обсягів,  є  вагомою,  але  й  структура  державних  витрат.  Саме  структура
державних видатків та ступінь ефективності їх використання є важливими з точки
зору створення адекватних умов для сталого економічного зростання та підвищення
добробуту  населення.  Як  зазначає  Г.  Колодко,  державні  видатки  прискорюють
економічне  зростання,  якщо  вони  спрямовані  на  будівництво  нових  інституцій,
розвиток  інфраструктури,  вкладення  в  людський  капітал  -  освіту,  культуру,
охорону здоров'я, розвиток науки. Якщо ж основна частина бюджетних ресурсів
витрачається  на  бюрократію,  оборону  і  субсидії  неконкурентоспроможним
галузям, то така політика стримує економічне зростання. Особливо небезпечною
є  комбінація  значних  обсягів  державних  видатків  і  низькоякісних  державних
інституцій. Але твердження про те, що «малий уряд»  -  це ефективний уряд, є не
лише інтелектуальною абстракцією, а й захищає інтереси привілейованих дохідних
груп.

При аналізі структури видатків виокремлюють ті, які відповідають вкладенням
у людський капітал і є чинником, що стимулює економічне зростання. Це видатки
на освіту, охорону здоров'я, культуру, а також економічні справи. Важливість цих
видатків  для  економічно  розвинених  країн,  за  даними  Євростату,  свідчить  про
пріоритети  та  ефективне  спрямування  ресурсів  державного  бюджету  країн  з
розвиненою економікою.

Згідно з даними ОЕСР, що об'єднує 30 країн-членів і включає регіони Європи,
Америки  та  Тихого  Океану,  у  період  з  1965  р.  до  2007  р.  частка  сукупних
податкових доходів країн ОЕСР у ВВП, що в них генерується, мала тенденцію до
зростання протягом другої половини ХХ століття (від 25,5 % в 1965 р. до 36,0 % в
2000 р.) та незначного зниження протягом останніх десяти років.

При  цьому  до  групи  країн  з  найвищим  рівнем  перерозподілу  ВВП  через
податкову систему (до 50 %) належать країни Скандинавії, зокрема Данія, Швеція,
Норвегія, Фінляндія, а також Бельгія, Італія, Франція та Австрія, Ісландія.

Запитання для самоконтролю

1. Які основні особливості реалізації бюджетної політики Європейського Союзу?
2. Назвіть принципи формування бюджету у ЄС
3. На  що  спрямована  бюджетна  політика  інтеграційного  угруповання  на  відміну  від

національних політик держав-членів?
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4. Відповідно  до  якого  договору  ЄС  повноваження  урядів  країн  та  інституцій  ЄС
поділяються на ексклюзивні, спільні і допоміжні компетенції?

5. Назвіть основоположні принципи функціонування бюджетної системи ЄС 
6. Які  причини  зумовлюють  досить  суттєве  удосконалення  щодо  модернізації  основ

бюджетного устрою та інституційних механізмів впливу наднаціонального бюджетного
регулювання національних бюджетних систем?

Ключові слова та основні терміни:

– бюджетна консолідація;
– бюджетне регулювання; 
– бюджетна  політика,  інституційні  механізми  наднаціонального  бюджетного

регулювання; 
– фіскальна децентралізація;
– структура доходів;
– дефіцит бюджету;
– Бюджетний Кодекс ЄС;
– політика фіскальної консолідації;
– бюджетна система;
– Структура видатків бюджету

Тема 5: Фіскальна політика країн ЄС (податкова політика ЄС)

5.1. Історія становлення спільної податкової політики в ЄС

5.2. Проблема гармонізації податкових політик країн-членів ЄС

5.3. Особливості оподаткування в окремих країнах ЄС: досвід для України
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5.1. Історія становлення спільної податкової політики в ЄС

На межі  XXI сторіччя,  в  умовах поглиблення процесу глобалізації  світової
економіки, розширення взаємозв’язків між національними податковими системами
країн Європейського Союзу (далі ЄС) та поступова їх гармонізація здійснюються
безперервно.

Глобалізація  передбачає  процес  зближення  переваг  споживачів  і
універсалізацію асортименту товарів по всьому світу, при цьому всесвітні товари
витісняють  місцеві.  Основними  складовими  сучасної  глобальної  економіки  є
інновації,  знання  та  інформаційні  технології,  які  є  джерелами  зростання
продуктивності та конкурентоздатності. Нова економіка організовується переважно
через глобальну мережу менеджменту, виробництва і розподілу, а не окремих фірм,
охоплює  всі  сфери  світового  господарства,  зокрема  виробничо-інноваційну,
фінансово-кредитну, торгово-посередницьку сфери. В кожній із вищезгаданих сфер
присутня  податкова  складова  і  надзвичайно  важливо  для  досягнення  успіхів  в
процесі  глобалізації  враховувати  податкові  наслідки  інтеграційних  рішень,  що
приймаються, наприклад, країнами ЄС.

Податкова  система  є  основою  будь-якої  сучасної  держави.  Добре  відомий
вираз  «в  світі  існує  дві  неминучі  речі:  смерть  і  податки» має  продовження:
«Однак  смерть,  на  відміну  від  податків,  більш безболісна».  Неабияку  роль  в
подоланні ухиляння від сплати податків зіграла глобалізація.

Оскільки  через  податки  держава  здійснює  перерозподіл  валового
внутрішнього продукту (далі - ВВП) саме податкова система визначає використання
тої  чи  іншої  моделі  бюджетно-податкової  політики  держави  для  задоволення
суспільних потреб.

У  даній  темі  буде  проведено  аналіз  тенденцій  розвитку  та  координації
національних  податкових  систем  європейських  країн  в  умовах  сучасних
глобалізаційних  процесів,  визначені  проблеми  і  шляхи  адаптації  вітчизняної
системи оподаткування до умов ЄС.

Можна виділити чотири основних часових етапи розвитку міждержавного
співробітництва в податковій сфері, які відповідають хвилям глобалізації світової
економіки (табл.1).

 У нормативних актах ЄС поняття податкової системи не визначається, проте
відповідно до ст. 269 Маастрихтської угоди бюджет ЄС має повністю фінансуватись
із "власних ресурсів" (own resources),  основним джерелом яких є податки. Таким
чином,  за  період  економічної  еволюції  країни  ЄС  виробили  певні  уніфіковані
підходи  у  сфері  оподаткування  у  контексті  спільної  бюджетної  політики  і
фінансування бюджету ЄС.

Як  показує  історія,  Європейські  Співтовариства  (ЄЕС  і  Євратом)
фінансувалися,  як  і  будь-яка  міжнародна організація,  за  рахунок внесків  держав-
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членів,  що  визначалося  в  ст.  200  Римського  договору  про  ЄЕС.  Будь-яких
автономних податкових джерел формування бюджетів ЄЕС і Євратому угоди 1957
р.  не  передбачали.  Дещо  іншим  був  стан  справ  з  Європейським  об'єднанням
вугілля і сталі (ЄОВС),  договір про заснування якого (1951 р.) встановлював два
власних  джерела формування  бюджету:  позики,  які  розміщувалися  на ринку,  та
податок на продаж (sales tax) вугілля і сталі, а також їхніх похідних у державах —
членах  ЄОВС.  На  підставі  ст.  50  (2)  Договору  про  ЄОВС  зазначений  податок
щорічно стягувався з продажу вугілля і сталі відповідно до їх середньої вартості за
ставкою не вище 1 %, якщо вища ставка спеціально не встановлена Радою.

Система  фінансування  бюджету  Європейського  Союзу  принципово
змінилася  після  схвалення  концепції  "власних  ресурсів"  і  прийняття
інститутами ЄС низки правових актів. Першим і основним серед цих актів сягало
Рішення  Ради  1970  p.,  яке  встановило  структуру  системи  власних  фінансових
ресурсів Євро-бюджету: 
1) сільськогосподарські податки, що стягуються в ЄС; 
2) мита, що стягуються на зовнішніх кордонах ЄС; 
3) відсоткові відрахування від ПДВ, що збираються державами-членами.

Концепція "власних ресурсів" і відповідне її відображення у правових актах
ЄС  передбачали  закріплення  фінансової  самостійності  і  посилення
наднаціонального  характеру  Союзу.  Частиною  цих  заходів  стала  відмова  від
внесків держав-членів у бюджет ЄС. Це повинно було допомогти розв'язати деякі
політичні й економічні проблеми у відносинах між тими державами, які вважали,
що їхні фінансові переваги від участі  в ЄС незмірно менші (порівняно з іншими
учасниками), ніж їхні грошові внески у бюджет Союзу. Однак рішення про відмову
від внесків держав-членів не надавало можливості  ЄС витримувати один зі своїх
основних принципів бюджетної системи — заборону дефіциту бюджету Союзу. 

І вже у 1985 р. Рішенням Ради, що доповнює і змінює Рішення 1970 p., було
встановлено  четверте джерело "власних ресурсів" — фіксований відсоток (не
більше 1,335) від ВНП (GNP) держав-членів, що перераховується в бюджет ЄС.

5.2. Проблема гармонізації податкових політик країн-членів ЄС

Отже, лише теоретично можна вести мову про уніфікацію і формування єдиної
наднаціональної податкової системи ЄС у контексті "власних джерел" фінансування
бюджету Союзу. Говорити про реально сформовану уніфіковану податкову систему
ЄС  недоречно.  На  практиці  у  рамках  регіональної  економічної  інтеграції  дедалі
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частіше ставиться питання податкової гармонізації. Практичне втілення поняття
гармонізації  реалізувало  себе  на  практиці  при  створенні  Європейського  Союзу.
Економістам  —  засновникам  цього  Союзу  справедливо  належить  першість  у
визначенні гармонізації національних економік. От. 100 Римського договору про ЄС
лише  в  певних  межах  визначила  податкову  гармонізацію  як  "зближення
законодавчих  положень,  розпоряджень  і  адміністративних  дій  держав-членів,  які
прямо  стосуються  створення  або  функціонування  спільного  ринку".  Прийняттю
конкретного рішення щодо реалізації механізму податкової гармонізації передувала
експертна  робота  провідних  європейських  фахівців,  що  суттєво  впливала  на
визначення  принципів  податкової  політики,  як  одного  із  векторів  податкової
гармонізації  ЄС.  У  доповіді  Д.  Ньюмарка,  голови  Комітету  з  питань  фінансів  і
податків, було сформульовано загальні рекомендації, покладені в основу політики
податкової гармонізації ЄС:
1) серйозні відмінності податкових систем держав-членів не дають змоги повністю

їх уніфікувати і централізувати в межах Співтовариства, тому з метою створення
єдиного ринку достатньо гармонізувати (привести в стан відповідності) податкове
законодавство держав-членів так, щоб відмінності не перешкоджали досягненню
кінцевої мети ЄС;

2)  гармонізація  законодавства  має  охоплювати  перш  за  все  прибуткове
оподаткування населення, податок з обороту, податки на споживання, проблеми
подвійного оподаткування, проблеми рівномірного розподілу податкового тягаря
в межах об'єднаної Європи.

Взагалі  податкова  гармонізація  охоплює  не  тільки  приведення  систем
оподаткування до єдиного знаменника, тобто зближення податкової структури,
механізму  стягнення,  розміру  основних  податкових  ставок,  а  й  погоджену
податкову  політику  країн  під  час  розв'язання  як  кон'юнктурних,  так  і
довгострокових структурних проблем. Гармонізована податкова політика означає,
що  автономне  застосування  податкових  важелів  окремими  країнами  ЄС  має
перебувати  під  контролем  керівництва  Європейського  Союзу,  яке  відповідно  до
інтересів усіх партнерів визначає податкову політику кожного учасника ЄС. Іншими
словами, метою ЄС є не повна стандартизація національних систем оподаткування, а
забезпечення гармонійного паралельного функціонування цих систем не лише між
собою, а також відповідно до цілей Маастрихтської  угоди 1992 р.,  що становить
основу створення Європейського Союзу.

Отже, податкова гармонізація в ЄС ставить перед собою такі основні цілі:
— усунення податкових кордонів з метою забезпечення рівних конкурентних умов

для суб'єктів господарювання;
—  об'єднання  й  уніфікація  внутрішнього  ринку  ЄС  як  основної  рушійної  сили

інтеграційних процесів у регіоні;
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—  приведення  у  відповідність  структури  податкових  систем,  порядку  стягнення
основних видів податків у всіх країнах — членах ЄС.

З  огляду  на  зазначене  вище,  доводиться  констатувати,  що  фактично  в  ЄС
донині  не  створено  єдиного  податкового  простору,  що  безумовно  ускладнює
функціонування єдиного внутрішнього ринку. Разом з тим важливо підкреслити, що
за півстолітню історію практики гармонізації  національних систем оподаткування
країн-учасниць  у  контексті  розвитку  ЄС  встановлено  такі  загальні  принципи
податкової гармонізації:

— узгодження правового регулювання;
— синхронність прийняття гармонізованих законодавчих актів;
— послідовність етапів гармонізації;
—  пріоритетність  міжнародних  угод  над  національним  законодавством.  Ці

принципи,  у  свою  чергу,  зумовлюють  необхідність  системного  підходу  до
гармонізації національних податкових систем, основними напрямами якої в ЄС
стали:

— гармонізація стягнення непрямих податків (ПДВ і акцизів);
— уніфікація оподаткування компаній.

Отже, гармонізація непрямих податків у ЄС здійснюється за напрямами:
— уникнення подвійного оподаткування  у  результаті  переходу на  стягнення

податків за принципом "країна призначення";
— вирівнювання ставок акцизного податку на імпортну продукцію;
— удосконалення податкового і митного адміністрування;
— уніфікація методики розрахунку і переліку підакцизних товарів. Уніфікація

оподаткування компаній (гармонізація прямих податків).

5.3. Особливості оподаткування в окремих країнах ЄС: досвід для України

У Європейському Союзі питання уніфікації податкової політики ще стоїть на
порядку денному, оскільки при спробі реформування податкових систем держави-
члени доволі  часто  вважають,  що такі  нововведення  суперечать  їх  національним
інтересам. Відтак, точні терміни завершення даного процесу важко передбачити. В
таблиці 2 наведена структурована система податків окремих країн ЄС   ( у %% до
ВВП).  Відібрані  п’ять  «старих»  країн-членів  ЄС  (із  групи  т.  з.  ЄС-15):
Великобританія, яка реалізує неоліберальну модель бюджетно-податкової політики,
Німеччина,  Франція  (переважно  ліберально-обмежена  модель)  та  Швеція,  Данія
(соціально-напружена  модель).  Для  порівняння  наведені  дані  по  двох  «нових»
країнах-членах  ЄС  (із  групи  т.  з.  ЄС-12)  ―  представники  Східної  Європи
(Словаччина) та Балтії (Литва), які увійшли до ЄС  у 2004 році.

 Таблиця  5.2. 
Структурована система податків в окремих країнах ЄС, у % до ВВП
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Країна Непрямі податки Прямі податки Соц. платежі Загальна частка
Великобританія 13,3 15,5 8,0 36,7
Німеччина 11,7 10,2 18,0 40,4
Франція 15,3 11,1 18,2 43,9
Данія 17,2 29,9 1,7 49,0
Швеція 17,1 18,7 14,9 50,7
Литва 11,1 8,5 8,7 28,3
Словаччина 11,6 6,0 11,3 28,9

 

Загальні тенденції оподаткування в країнах ЄС:
1.  Із  даних  таблиці  2  видно,  що  рівень  оподаткування  (частка  податкових

надходжень у ВВП) в «старих» (ЄС-15) і «нових» членах (ЄС-12) коливається від
28-29% (Литва,  Словаччина)  до 49-51% (Данія,  Швеція)  Середній показник рівня
оподаткування в країнах ЄС дорівнює 37,4 відсотка. Для Швеції, а також Австрії,
Бельгії,  Італії  та  Люксембургу  частки  надходжень  у  ВВП  непрямих,  прямих
податків, а також соціальних платежів збалансовані.

2.  «Нові»  члени  ЄС  мають  суттєвий  внесок  податків  на  споживання в
загальних надходженнях (в середньому на 8-10 % більше, ніж в ЄС – 15).  Вони
мають  більш  енергоємні  технології  і,  як  наслідок,  оподаткування  енергоносіїв
податком на додану вартість.

3.  Спільним  для  країн  ЄС  є  те,  що  частка  акцизу  на  енергоносії в
надходженнях акцизного податку значна і коливається від 54%  – у Великобританії
до 80% – в Італії.

4.  «Податковий  демпінг»  з  боку  «нових»  країн  ЄС  призвів  до  значній
диференціації в прямому оподаткуванні мобільних баз (капітал, праця):

- частка прямих податків у ВВП становить: у ЄС – 15 від 10,2% (Німеччина)
до 30% (Данія), у ЄС-12 не сягає і 10%;

- різниця у ставках корпоративного оподаткування та прибуткового податку
близько 10 відсоткових пунктів на користь ЄС-15.

Пріоритети оподаткування в країнах ЄС : 
Данія, Великобританія, Нідерланди, Люксембург,Чехія – віддавання переваги 

оподаткуванню прибутку з корпорацій; 
Німеччина,  Франція,  Австрія,  Словенія,  Польща –  вирівнювання фіскальної

функції прибуткового податку та соціальних платежів з працівників;
Данія,  Швеція,  Фінляндія,  Нідерланди –  максимальна  увага  можливостям 

податку з доходів фізичних осіб при незначному навантаженні на соціальні платежі;
Країни Балтії, Болгарія, Словаччина, Румунія - суттєве обмеження прогресії

прибуткового податку з метою детінізації доходів окремих верств населення;
В  Нідерландах,  Ірландії  та  Кіпрі –  податки  на  майно  формують  суттєву

частину доходів бюджетів, а  Великобританія і Норвегія (не є членом ЄС) активно
розвивають ресурсне оподаткування.
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Разом  з  тим,  незважаючи  на  посилення  інтеграційних  тенденцій,  податкова
політика  країн  Євросоюзу  досі  характеризується  суттєвими  національними
особливостями,  що  не  дає  підстав  сподіватися  на  проведення  повної  уніфікації
європейського  оподаткування  навіть  у  дуже  віддаленій  перспективі.  Донині
залишається  відкритим  питання  щодо  формування  єдиного  оптимального
європейського оподаткування, яке б і надалі було передумовою стабільно високих
темпів  економічного  зростання  всіх  інтегрованих  національних  економік.  Ці
проблеми  щодо  фундаментальних,  наріжних  каменів  податкової  політики  ЄС
залишаються відкритими і для більшості нових країн-членів.

Завдання для самоперевірки та самоконтролю

1. Назвіть чотири основних часових етапи розвитку міждержавного співробітництва в податковій
сфері, які відповідають хвилям глобалізації світової економіки.
2. Коли  стало  зрозуміло,  що  невідповідності  в  системах  оподаткування  країн-членів  ЄС
створюють перешкоди на шляху формування єдиного ринку?
3. Що передбачає податкова гармонізація в ЄС?
4. Назвіть основні принципи податкової гармонізації.
5. У чому саме система фінансування бюджету Європейського Союзу принципово змінилася після
схвалення концепції "власних ресурсів" і прийняття інститутами ЄС низки правових актів?
6. Уніфікацію яких видів податків передбачено Маастрихтським договором ЄС?
7. Які види обов’язкових платежів є основним джерелом фінансування спільного бюджету ЄС?
8. Які кроки ще слід здійснити державам-членам, щоб завершити процес податкової гармонізації?
9. Вкажіть основні пріоритети оподаткування в країнах ЄС .
10. Чому держави-члени не спішать проводити гармонізацію прямих податків?

Ключові слова та основні терміни

– міждержавне співробітництва в податковій сфері;
– невідповідності в системах оподаткування;
– податкова гармонізація;
– система фінансування бюджету Європейського Союзу;
– концепція "власних ресурсів";
– уніфікація податків;
– обов’язкові платежі;
– прямі та непрямі податки;
– бюджет Європейського Союзу;
– структура прямих податків;
– прогресивна ставка оподаткування.

Тема 6: Монетарна політика ЄС

6.1. Економічний та монетарний (валютний) союз
6.2. Еволюція монетарної політики ЄС
6.3. Правові засади реалізації та гравці монетарної політики ЄС
6.4. Механізми та інструменти реалізації монетарної політики ЄС
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6.5.  Досвід  Європейського  Союзу  у  проведенні  монетарної  політики  в
кризовий період

 
6.1. Економічний та монетарний (валютний) союз

Суть  і  значення,  сучасний  стан  монетарної  політики  ЄС.  Координація
економічної політики. 

Країни  —  члени  єврозони  мають  єдину  монетарну  політику  та  єдиний
валютний  курс,  тоді  як  інші  аспекти  економічної  політики  залишаються
національними. Тією мірою, якою національний економічний розвиток впливає на
монетарні умови єврозони, з’являється необхідність тіснішого союзного нагляду та
координації економічних політик між країнами — членами єврозони. Європейська
Рада  демонструє  формальну  відданість  положенням  Договору  про  ЄС  щодо
контролю, нагляду та координації  економічних політик і  реалізує координацію на
практиці  як  між  країнами,  що  мають  єдину  валюту  (зокрема  за  допомогою
заснування неформальної «Євро» Групи), так й між тими країнами, що не беруть
участі в Європейському монетарному союзі.

 Згідно  з  Резолюцією  Європейської  Ради,  всі  країни-члени,  зокрема  ті,  що
залишаються  за  межами  єврозони,  включаються  до  координації  економічних
політик, оскільки всі вони беруть участь у єдиному ринку та можуть брати участь у
механізмі обмінного курсу . Посилений нагляд і координація економічних політик
включає такі сфери:

– макроекономічний розвиток у країнах-членах та розвиток обмінного курсу євро;
– бюджетні позиції та політики;
– структурні політики на ринках товарів, послуг і робочої сили, а також тенденції

руху цін та витрат.
 Для  забезпечення  м‘якого  функціонування  Економічного  та  монетарного

союзу широкі  економічні  напрями політики покликані  давати більш конкретні  та
специфічні орієнтири для країн і фокусуватися на заходах удосконалення потенціалу
зростання  та  створення  нових  робочих  місць.  Визначальну  роль  у  координації
економічних  політик  відіграє  Економічна  та  фінансова  рада,  засіданням  якої
передують зібрання представників країн єврозони.

 Оскільки Рада  має  здійснювати  моніторинг  за  динамікою валютного  курсу
євро,  важливим є  забезпечення  обміну  думками та  інформацією з  Європейським
центральним  банком.  Рада  у  виняткових  ситуаціях  може  формулювати  загальні
орієнтири для політик обміну валют щодо валют країн за межами ЄС. Такі орієнтири
повинні  враховувати  незалежність  Європейської  системи  центральних  банків  і
відповідати  її  головній  меті.  Рада  приймає  рішення  щодо  питань,  пов’язаних  з
Європейським  монетарним  союзом  у  відносинах  із  третіми  країнами  та
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міжнародними  організаціями  чи  неформальними  міжнародними  групами  (у
голосуваннях беруть участь країни єврозони). З інших питань (крім монетарних і
курсів валют) країни представляють себе самостійно за межами союзних рамок, але
з урахуванням інтересів співтовариства.

 Роль монетарної політики ЄС
 Центральний  банк  є  єдиним  органом,  який  випускає  банкноти  та  зберігає

банківські резерви, що робить його монопольним постачальником монетарної бази.
Завдяки  монополії  центральний  банк  (Європейський  Центральний  Банк)  може
встановлювати умови, на яких інші банки беруть у нього позики . Він також може
впливати на умови, за яких банки торгують між собою на грошовому ринку.

 У короткостроковому періоді зміна процентної ставки на грошовому ринку,
викликана  діями  центрального  банку,  приводить  у  рух  певні  механізми  та
економічних  агентів.  Безсумнівно  такі  зміни  вплинуть  на  рівні  економічних
показників  — таких,  як  обсяги  виробництва  та  ціни.  Цей  механізм,  який  також
відомий як передавальний механізм монетарної політики, є дуже складним. Хоча в
широкому сенсі  він зрозумілий, проте серед науковців і  практиків немає спільної
думки щодо доцільності його функціонування.

 Загальноприйнятим є  розуміння  того,  що у  довгостроковому періоді,  після
того як в економіці спрацюють усі зміни, збільшення грошової маси призведе до
загального зростання рівня цін.  Проте це не призведе до постійних змін у таких
реальних показниках, як обсяги виробництва чи зайнятість. Цей загальний принцип
також  відомий  як  «довгостроковий  імунітет  грошей»,  закладений  в  основу
стандартного макроекономічного мислення. Реальні доходи чи рівень безробіття в
довгостроковому періоді визначаються реальними факторами, такими, як технології,
приріст населення чи переваги економічних агентів.

 У довгостроковому періоді центральний банк може додати певний імпульс до
зростання  економічного  потенціалу  шляхом  підтримання  середовища  стабільних
цін. Він не може прискорити економічне зростання збільшуючи пропозицію грошей
або  підтримуючи  рівень  процентних  ставок  на  рівні,  що  не  відповідає  ціновій
стабільності.  Він  може  лише  впливати  на  загальний  рівень  цін.  Безсумнівно,
інфляція є монетарним феноменом. Тривалі періоди високої інфляції асоціюються з
монетарним  зростанням.  Тоді  як  інші  чинники  (такі  як  зміна  сукупного  попиту,
технологічних змін або шоків товарних цін)  можуть вплинути на динаміку цін у
короткостроковому періоді, але з часом їх вплив може бути знівельований змінами в
монетарній політиці.

6.2. Еволюція монетарної політики ЄС
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Теоретичне підґрунтя монетарної політики ЄС. Сучасна монетарна політика
ЄС сформувалася не водночас і  багато у чому базується на монетарній  теорії,
тому  важливим  є  виокремлення  як  теоретичних  складових,  так  і  розуміння
європейської специфіки, що дозволяє ідентифікувати феномен європейської теорії і
практики монетарного регулювання як окремий системний елемент європейської
інтеграції взагалі. Основні положення сучасного монетаризму та його європейської
специфіки можна охарактеризувати так. 

Фундаментом монетарної теорії є думка про те, що сучасна ринкова економіка
є  внутрішньо  сталою  системою,  а  причинами  проблем  у  її  функціонуванні  є
некомпетентне  втручання  уряду  у  господарську  діяльність.  У  ЄС  дотримуються
таких поглядів, але тією відмінністю, що в умовах глобалізації підтримки уряду та
наднаціональних структур потребують малий і  середній бізнес,  який відчуває  на
собі тиск із боку транснаціональних корпорацій та банків. Підтримки заслуговують
також деякі галузі, серед яких наука, соціальна сфера, а також депресивні регіони.

 Взаємозв’язок між кількістю грошей і номінальним ВВП є тіснішим, ніж
між інвестиціями та  ВВП,  а  зміна  ВВП безпосередньо  пов’язана  (хоча  з  певним
запізненням)  з  динамікою  зростання  грошової  маси.  Рівень  перерозподілу  ВВП
через бюджети різних рівнів у ЄС значно перевищує цей рівень у США. Хоча це
забезпечує  більшу  соціальну  справедливість  в  ЄС,  однак  обмежує  бізнесову
активність  через  більш високий рівень  оподаткування,  який  у  середньостроковій
перспективі буде гармонізовано. 

Пропозиція  грошей  виступає  вирішальним  чинником,  який  впливає  на
динаміку  ВВП,  тобто  причиною  зміни  цін  є  зростання  грошової  маси,  і  тому
інфляція є явищем, безпосередньо пов’язаним грошовим обігом. М. Фрідмен серед
причин інфляції називав емісію грошей, дефіцит бюджету, контроль за відсотковою
ставкою, кредитну експансію, збільшення витрат на соціальні програми за рахунок
прогресивного  оподаткування.  Використовуючи  рівняння  обміну,  уряд  країни
повинен  забезпечити  оптимальну  кількість  грошей  в  обігу  для  уникнення  кризи
перевиробництва чи інфляції. 

Європейський монетаризм значно відрізняється від уявлень М. Фрідмена про
європейське  майбутнє.  Соціал-демократичні  завоювання  держав-учасниць  ЄС
вимагають  досить  високих  соціальних  витрат  (насамперед  це  характеризує
скандинавську  (шведську)  модель,  орієнтовану  на  принцип:  високі  податки  —
високі  соціальні  гарантії).  В  умовах  європейського  інтеграційного  союзу,  і
передусім єврозони, навіть наближені до нуля темпи зростання ВВП стикатимуться
з жорсткими монетарними вимогами ЄЦБ, що не допускають значних відхилень від
2-відсоткової  щорічної  емісії  грошової  маси.  Уряди  країн  будуть  обмежені  у
можливості  значного  впливу  на  рівняння  обміну  через  жорсткі  критерії
конвергенції, що визначені в європейському монетарному союзі.
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 Кейнсіанська теорія розглядає інвестиції як стабілізатор розвитку, при цьому
зберігається  регулюючий  вплив  держави  на  процентну  ставку  (ставлячи  за  мету
стимулювання  інвестицій),  що  лише  частково  покриває  державні  витрати,  але
спричиняє додаткову емісію. Тут існують значні відмінності між американським і
європейським аналогами монетарної політики. Основним механізмом впливу ЄЦБ
на  рівень  бізнесової  активності  є  процентна  ставка,  проте,  враховуючи  низку
факторів  (серед  яких  бінарна  структура  єврозони,  співвідношення  валют,  дії
національних  урядів,  які  не  входять  до  монетарного  союзу  тощо),  визначити
пропорції  досить  важко,  хоча  механізми  використання  «валютного  кошика»  та
«валютної  змії»,  запроваджених  у  70—80х  роках  ХХ  ст.  в  Євросоюзі,  сприяли
стабільності  національних  валют,  зафіксувавши  незначне  взаємне  коливання  у
визначених межах. 

Частина  сучасних  противників  створення  єврозони  критикує  європейський
монетаризм  за  низькі  темпи  інфляції,  бо  низька  інфляція  (європейські  темпи
інфляції визначаються маастрихтськими критеріями та мають бути нижчими за 5
%.)  породжує  низькі  темпи  економічного  зростання,  що  протягом  останнього
десятиліття значно віддалили ЄС від США, при цьому значно посилили позиції євро
на світових валютних ринках.

 Взаємозалежність між рівнями зайнятості та інфляції , яка відома під назвою
«крива Філіпса», демонструє існування оберненого зв’язку між зарплатою, цінами
та рівнем безробіття. Оскільки основною метою європейської монетарної політики є
сталість цін, то високий рівень безробіття (вищий, ніж у США) є своєрідною платою
за відносно стабільні ціни, які в умовах створення єврозони мають вирівнюватися на
рівні країн. Іншими словами, європейська монетарна модель передбачає таку криву
Філліпса,  де існує тільки один варіант:  стабільні  ціни,  висока заробітна плата  та
високий рівень безробіття. 

Американські  монетаристи  розглядають  оптимальний  рівень  безробіття  в
межах  4–5  %,  який  забезпечує  економічну  рівновагу,  що  дозволяє  швидко
нарощувати пропозицію товарів і запобігати значному зростанню зарплати. У період
кризи  (приміром  фінансової  кризи  2008—2009  рр.)  відбуватиметься  скорочення
заробітної плати, що у поєднанні зі зростанням безробіття сприятиме зниженню цін
і  стимулюватиме вихід із  кризи.  Така модель явно не підходила для ЄС,  позиції
профспілок  у  якому є  сильнішими,  ніж  у  США.  Зниження зарплати  в  ЄС стало
неприйнятним, навіть під час криз, виходом з цих «ножиць» було зростання рівня
безробіття, яке часом перевищувало позначку у 10 % за наявності досить значних
розбіжностей між країнами — від 2,5 % у Люксембурзі до 17 % в Іспанії. Частковим
виходом з цього стану стало запровадження системи неповної зайнятості. 

6.3. Правові засади реалізації та гравці монетарної політики ЄС
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Римський договір, на час підписання якого досить ефективно функціонувала
Бреттон-вудська валютна система, не містив положень щодо валютної організації
Союзу, а лише запровадження спільного ринку. Утім, на початку 1971 року, коли
зазнала кризи Бреттон-вудська валютна система, європейці почали докладати зусиль
до  формування  валютного  та  економічного  союзу.  За  пропозицією  Комісії,  що
ґрунтувалася  на  «Доповіді  Вернера»,  Рада,  представники  урядів  висловили
політичну волю створити економічний і валютний союз. Саме події , що відбулися у
1970х роках, дістали назву «першої спроби» створення економічного та валютного
союзу.

Негативний  досвід  «першої  спроби»  дозволив  уникнути  великої  кількості
помилок  під  час  «другої  спроби».  Початком  «другої»,  як  вважається,  успішної
спроби стало підписання Договору про Європейський Союз у Маастрихті  у 1991
році,  яким  передбачається  ведення  єдиної  валютної  політики  на  основі  єдиної
валюти та управління нею єдиним центральним банком.

 Початок ІІІ етапу створення Європейського валютного союзу (ЕВС) відзначає
старт  ефективного  запровадження  економічного  та  валютного  союзу.  Перші  три
роки євро використовували  тільки на  фінансових ринках (наприклад,  електронна
комерція та банківські перекази). Під ефективним запровадженням економічного та
валютного союзу розуміють: 

 з  погляду  економіки,  підвищену  конвергенцію  політик  з  посиленим
багатостороннім наглядом та зобов’язанням країн — членів єврозони уникати
надмірного бюджетного дефіциту; 

 з  монетарного погляду,  єдину валюту,  якою управляє  Європейська система
центральних банків; 

 введення євро як єдиної валюти країн-учасників.
Країни-члени зобов’язані проводити свої економічні політики так, щоб робити

свій внесок у досягнення цілей співтовариства.
Економічні  політики  розглядаються  як  об’єкт  спільного  інтересу  та  мають

координуватися на союзному рівні.  З  такого погляду,  Комісією пропонуються та
приймаються  Радою  на  основі  висновків  Європейської  ради  «Широкі  напрями
економічної  політики»*.  Рада  регулярно  проводить  загальні  оцінки  та  в  разі
необхідності  направляє  рекомендації  країнам членам,  чиї  економічні  політики не
збігаються із затвердженими напрямами.

 Як вимагає бюджетна політика, країни-члени зобов’язані уникати надмірного
бюджетного дефіциту. Пакт стабільності та зростання також вимагає від країн —
членів  за  нормальних  економічних  умов  підтримувати  бюджет  у  балансі  чи
незначному  профіциті  та  представляти  регулярні  програми  стабілізації.  З  метою
заохочення країн-членів виконувати ці вимоги Рада може накладати санкції на тих,
хто не виконує зобов’язання щодо уникнення надмірного бюджетного дефіциту.
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6.4 Механізми та інструменти реалізації монетарної політики ЄС

Операційні рамки. 
Для досягнення основної мети Євросистема використовує набір монетарних

інструментів  і  процедур.  Євросистема  виступає  єдиним  емітентом  банкнот  і
банківських  резервів  у  єврозоні,  що  робить  його  монопольним  постачальником
монетарної бази, яка складається з таких елементів:

 валюта (банкноти та монети) в обігу;
 резерви в утриманні контрагентів Євросистеми;
 звернення кредитних інституцій до депозитних інструментів Євросистеми.

 Ці  елементи є  зобов’язаннями балансу  Євросистеми.  Резерви  можуть бути
поділені на необхідні та надлишкові. У Європейській системі мінімальних резервів
контрагенти зобов’язані тримати резерви в національних центральних банках. Крім
того,  кредитні  інструменти  звичайно  утримують  невеликі  обсяги  додаткових
резервів  у  Євросистемі.  Завдяки  монопольній  владі  центральний  банк  може
управляти  ситуацією  з  ліквідності  на  грошовому  ринку  та  впливати  на  ринкові
процентні ставки.

 Крім  впливу  на  процентні  ставки  шляхом  управління  ліквідністю
центральний  банк  може  також  подавати  сигнали  ринку  щодо  спрямованості
монетарної політики. Це звичайно здійснюється за рахунок зміни умов, за якими
центральний банк бажає вийти на ринок операцій із кредитними інститутами.

 Своїми  діями  центральний  банк  також  прагне  забезпечити  стабільне
функціонування грошового ринку та допомогти кредитним інститутам задовольнити
потреби в ліквідності більш м’яким чином. Це досягається за рахунок як надання
регулярного  рефінансування  кредитним  інститутам,  так  і  інструментів  ,  які
допомагають їм досягати щоденного балансу, та захищати від тимчасових коливань
ліквідності.

 Операційні  рамки  Євросистеми  базуються  на  принципах,  що  викладені  в
Договорі  про  ЄС.  Стаття  105  Договору  встановлює,  що  для  досягнення  мети
Євросистема «…має діяти відповідно до принципів відкритої ринкової економіки з
вільною  конкуренцією,  сприяючи  ефективному  розміщенню  ресурсів…».  Крім
визначених у Договорі принципів, операційні рамки відповідають таким керівним
принципам: 

 операційна ефективність;
 однакове поводження та гармонізація;
 децентралізована реалізація;
 простота, прозорість, тривалість, безпечність і цінова ефективність.
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 Найважливішим  принципом  є  операційна  ефективність.  Він  може  бути
визначений  як  спроможність  операційних  рамок  забезпечити  швидке  та  чітке
виконання рішень монетарної політики щодо процентних ставок на короткострокові
грошові ресурси, що, в свою чергу, через передавальний механізм впливає на рівень
цін.

 Наступним принципом є те, що ставлення до всіх кредитних інституцій має
бути  однаковим  незалежно  від  їх  розміру  та  місця  розташування  в  єврозоні.
Гармонізація  правил  та  процедур  допомагає  гарантувати  рівне  поводження,
створюючи ідентичні умови для всіх кредитних інституцій у єврозоні,  які  мають
справи з Євросистемою.

 Одним зі  специфічних принципів є  децентралізована реалізація монетарної
політики.  ЄЦБ  координує  операції,  національні  центральні  банки  виконують
трансакції.

 Простота  і  прозорість  роблять  наміри  монетарної  політики  зрозумілими.
Принцип тривалості запобігає значним змінам в інструментах і процедурах. Відтак
центральні  банки  та  їх  контрагенти  можуть  набути  досвіду  протягом  участі  в
операціях  монетарної  політики.  Принцип  безпечності  вимагає  від  Євросистеми
здійснення  діяльності  з  мінімальними  фінансовими  та  операційними  ризиками.
Цінова  ефективність  означає  дотримання  низьких  операційних  витрат  як
Євросистеми, так і її контрагентів.

6.5. Досвід Європейського Союзу у проведенні монетарної політики в 
кризовий період

У  сучасних  кризових  умовах  зросла  особлива  значущість  та  вагомість
грошово-кредитної  політики  як  найбільш  дієвого  та  гнучкого  механізму
регулювання економіки держави. Це зумовлює до необхідності вивчення західних
концепцій використання грошово-кредитної політики, їх адаптації до економічних
процесів  в  Україні  та  запобіганню  виникнення  можливих  фінансових  загроз  у
майбутньому.

Глобальна економічна криза кинула виклик економічній та грошово-кредитній
політиці  Європейського  союзу  і  викрила  слабкі  елементи  механізмів  поточної
міждержавної координації.

Фінансова та макроекономічна нестійкість, які виникли за роки перед кризою,
значно збільшили уразливість економіки Євросоюзу. Як наслідок, фінансові системи
ЄС  мали  дефіцит  бюджету  на  рівні  7  %  ВВП,  а  рівень  боргових  зобов'язань
перевищив 80 % ВВП.

Реакцією на  виклики  економічної  кризи  стали  системні  заходи  з  боку  ЄС,
спрямовані  на  зменшення  впливу  негативних  факторів  та  забезпечення  стійкого
економічного розвитку.
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У жовтні 2008 року криза заявила про себе в країнах ЄС повною мірою. 27
листопада  2008  року  Комісія  направила  до  Ради  проект  «Плану  економічного
відновлення  ЄС»,  який було  затверджено  у  грудні.  У  документі  говорилось,  що
ситуація, яка склалась являється «справжнім викликом для урядів й інститутів» ЄС,
і що країни-члени повинні разом протистояти рецесії.

План базувався на двох опорах. Перша - стимулювання споживчої довіри й
розширення  попиту.  Комісія  запропонувала,  щоб  країни-члени  в  екстреному
порядку  виділили  на  це  200  млрд.  євро  (1,5  % ВВП).  Друга  опора  -  посилення
конкурентних позицій Євросоюзу. Для цього була розроблена стратегія «розумних»
інвестицій,  яка  передбачала  вкладення  останніх  в  підвищення  ефективності
використання енергії та енергозбереження, розвиток чистих технологій, а також в
розвиток дослідницької інфраструктури. Головними принципами плану визначались
солідарність  та  соціальна  відповідальність.  Вчасності,  йшлося  про  заходи,
спрямовані  на  збереження робочих місць,  про допомогу  в  зайнятості  звільненим
працівникам,  зниження  цін  на  енергію  й  надання  інтернет-послуг  соціально
незахищеним верствам населення.

Контрольні запитання
1. Яку роль відіграє монетарна політика в ЄС?
2. Яка головна мета монетарної політики ЄС?
3. Дайте визначення цінової стабільності.
4. Що таке ЄЦБ, ЄСЦБ та Євросистема?
5. Які країни входять до єврозони?

Ключові слова та основні терміни

– монетарна політика;
– Євросистема;
– єврозона;
– бюджетний дефіцит;
– механізми монетарної політики;
– інструменти монетарної політики;

Тема 7: Торгівельна політика ЄС

7.1. Особливості формування спільної торговельної політики ЄС
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7.2. Інструменти спільної торговельної політики ЄС
7.2.1. Регламент щодо торговельних бар'єрів
7.2.2. Антидемпінгові заходи
7.2.3. Компенсаційний захист
7.2.4. Захисні заходи

7.3. Спільна торговельна політика ЄС щодо країн світу

7.1. Особливості формування спільної торговельної політики ЄС

Спільна торговельна політика спрямована на регулювання зовнішніх відносин
ЄС. її мета полягає у сприянні позитивним структурним зрушенням в економіці ЄС,
соціальному  розвитку  та  реалізації  основних  цілей  ЄС.  Формування  спільної
торговельної політики відбувалося поступово, починаючи від створення країнами -
членами  ЄС  митного  союзу.  На  цьому  етапі  виникали  певні  побоювання  щодо
самоізоляції  інтеграційного  угруповання.  Однак  митний  союз  дав  поштовх
стрімкому  розвиткові  торгівлі  в  межах  ЄС  і  сприяв  його  перетворенню  на
найбільшого у світі імпортера й експортера.

Трансформація  митного  союзу,  перехід  до  спільного  ринку,  а  згодом  до
економічного  і  валютного  союзу  зумовили  вдосконалення  спільної  торговельної
політики,  яка  передбачала  не  лише вільне  пересування  товарів  на  внутрішньому
ринку  незалежно  від  походження  і  без  контролю  на  внутрішніх  кордонах,  а  й
формування та розвиток спільної торговельної політики щодо третіх країн.

Торговельну  політику  можна  визначити  як  сукупність  переговорів,
імплементації, перегляду, захисту та поновлення торговельних законів, інститутів,
практик щодо міжнародного обміну товарами,  послугами,  технологіями,  людьми.
Торговельна  політика  створює  передумови  для  сприяння  торгівлі  та  реалізації
торговельних відносин.

Перші  спроби формування  спільної  торговельної  політики в  країнах  Європи
збігаються із заснуванням Комітету з Європейського економічного співробітництва
у Парижі у липні 1947 р.,  країни-члени якого взяли на себе зобов'язання у сфері
торгівлі.  У рапорті  до уряду США зазначалось,  що кожна держава має докласти
максимум зусиль для того, щоби знизити тарифи та усунути інші бар'єри у торгівлі
як між собою, так і  з  третіми країнами з метою збільшення взаємного торгового
обороту.

Наступним кроком до  лібералізації  торгівлі  було  створення  в  квітні  1948  р.
Організації  європейського економічного співробітництва (ОЄЕС), яка в листопаді
1949 р. закликала країни-члени усунути до 15 грудня кількісні обмеження не менше
ніж на 50 % їх імпорту з поступовим збільшенням цієї частки до 60 % - у січні 1950
р. та до 75 % - у грудні 1950 р. Процес лібералізації торгівлі обмежився звільненням
її від кількісного лімітування. Ідеї щодо створення зони вільної торгівлі та митного
союзу не були втілені в життя.

У  зв'язку  з  неможливістю  здійснення  повної  економічної  інтеграції  було
прийнято  рішення  зосередитись  на  секторальній  інтеграції,  яка  отримала  своє
практичне втілення у створенні ЄОВС.
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Першим кроком до  передачі  повноважень  країн-членів  у  сфері  торговельної
політики органам ЄОВС була координація торговельних політик країн-членів.

Згідно з Договором про утворення ЄЕС у 1958 р.  запроваджувався спільний
зовнішній  митний  тариф.  Крім  того,  було  задекларовано,  що  після  завершення
певного перехідного періоду зовнішньоторговельна політика країн - членів ЄС мас
розвиватися за уніфікованими принципами.

Процес  формування  спільної  торговельної  політики  супроводжувався
протиборством  між  прихильниками  економічного  лібералізму  і  державного
регулювання  економіки  (дирижизму),  яке  надто  загострилося  в  1960  1970  рр.  З
погляду прихильників лібералізму торговельна політика має забезпечити:

- вільне ціноутворення та вільну конкуренцію;
- усунення торговельних бар'єрів;
- уніфікацію ринкових механізмів.
Економісти з ліберальними поглядами, зокрема міністр економіки Німеччини

Л.  Ергард,  вбачали  у  формуванні  торговельної  політики  щодо  третіх  країн  за
уніфікованими  принципами  порушення  принципу  безмитної  торгівлі.  Вони
небезпідставно побоювалися, що спільний митний тариф буде вищим від середнього
значення  митних  тарифів  країн-членів.  Адже  такі  країни,  як  Франція  або  Італія,
користувалися надзвичайно високими протекціоністськими митами.

Прихильники дирижизму вважали такий підхід неадекватним, протиставляючи
йому  "структурну"  теорію  інтеграції.  Остання  ґрунтувалася  на  тому,  що  вільної
конкуренції й вільної гри ринкових сил недостатньо для досягнення цілей. На думку
дирижистів, торговельна політика повинна бути спільною і передбачати:

-  державне  і  навіть  наддержавне  (наднаціональне)  регулювання  розвитку
економічних структур;

-  доповнення  злиття  ринків  загальним  злиттям  економік.  Для  лібералів  був
характерний  підхід  до  регулювання  торгівлі  як  до  процесу,  що  базується  на
статичних порівняльних перевагах країн. Отже, вони приділяли першочергову увагу
питанням взаємної доповнюваності економік, ринки яких інтегруються. Дирижисти
вважали, що регулювання торгівлі має розглядатися лише в динамічному контексті,
відповідно  до  якого  інтегруватися  мають  не  взаємодоповнюючі,  а  однорідні  й
конкурентоспроможні  економіки,  що  створюють  принципово  нові  економічні
комплекси, в рамках яких має відбутися структурне взаємопроникнення економік.

Згодом  суттєві  відмінності  у  підходах  лібералів  і  дирижистів  почали
нівелюватися,  що прокладало шлях до формування більш узгодженого розуміння
принципів регулювання торгівлі.

Модифікована  теоретична  конструкція  синтезу  лібералізму  та  дирижизму
набула  логічного  завершення  в  формулі  "позитивної  та  негативної  інтеграції",
запропонованій  Дж.  Піндєром.  Відповідно  до  цієї  концепції,  процес  усунення
бар'єрів на шляху ринкового обміну розглядався як негативна інтеграція (оскільки
він супроводжується ліквідацією торгових та інших бар'єрів), а процес формування
спільної економічної політики, структурного пристосування економік - як позитивна
інтеграція  (тому  що  він  передбачає  спільні  зусилля  для  створення  нових
економічних структур).

7.2. Інструменти спільної торговельної політики ЄС
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Інструментами здійснення спільної торговельної політики ЄС є застосування
антидемпінгових,  компенсаційних  і  спеціальних  заходів,  а  також  використання
торговельних бар'єрів та загальної системи преференційної торгівлі.

Реалізацією спільної торговельної політики ЄС займається Генеральна дирекція
із  зовнішніх  зв'язків,  що  є  виконавчим  органом  Європейської  Комісії  з  питань
зовнішньої політики та зовнішньої торгівлі.

Загальна система преференцій ЄС
Торгівля  -  це  один із  найбільш ефективних інструментів  сприяння розвитку

економіки.  Збільшення обсягів  торгівлі  країн,  що розвиваються,  підвищує  рівень
доходів  від  експорту,  сприяє  індустріалізації  та  стимулює  диверсифікацію  їх
економічних  систем.  Класичним  інструментом  досягнення  цих  цілей  є  тарифні
преференції.

Тарифні  преференції  -  це  пільги,  що  надаються  ЄС  у  процесі  реалізації
зовнішньоторговельної  політики  на  умовах  взаємності  чи  в  односторонньому
порядку щодо товарів, які переміщуються через митний кордон ЄС та звільняються
від  справляння  мита,  зниження  ставок  мита  або  встановлення  тарифних квот  на
ввезення товарів. Це означає, що товар, імпортований з країн, що розвиваються, не
підлягає нормальним митним зобов'язанням.

Тарифні  преференції  стимулюють  покупців  промислово  розвинутих  країн
імпортувати товари з  країн,  що розвиваються,  і  в  такий спосіб  покращують їхні
конкурентні позиції на міжнародних ринках.

У 1968 р. Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) рекомендувала
створення  Загальної  системи  тарифних  преференцій,  згідно  з  якою  промислово
розвинуті  країни  могли  надавати  торговельні  преференції  всім  країнам,  що
розвиваються,  і  отримали  право  встановлювати  індивідуальні  схеми  Загальної
системи преференцій.

Уперше схема Загальної системи преференцій була застосована в ЄС у 1971 р.
Товарам, імпортованим з країн - бенефіціарів Загальної системи преференцій, тобто
країн,  що  діють  на  умовах  преференційної  торгівлі,  ЄС  надавав  можливість
безмитного  доступу  або  заниженого  рівня  тарифів,  залежно  від  погоджених
домовленостей  преференційної  торгівлі.  За  допомогою  Загальної  системи
преференцій ЄС значно розширив можливості  преференційного доступу до своїх
ринків для країн, що розвиваються. Серед подібних систем промислово розвинутих
країн  Загальна  система  преференцій  ЄС є  найбільш сприятливою.  Так,  імпорт  у
межах  Загальної  системи  преференцій  становив  52  млрд  євро.  Застосовуючи
Загальну  систему  преференцій  ЄС,  частка  країн,  що  розвиваються,  у  загальних
обсягах імпорту ЄС зросла з 33 до 40 %.

Загальна  система  преференцій  ЄС  впроваджується  згідно  з  десятилітніми
циклами,  для  кожного  з  яких  розробляються  загальні  принципи,  визначені  у
відповідних розпорядженнях Ради ЄС. Загальна система преференцій, чинна в 1995-
2005 рр., стосувалась імпорту з найменш розвинутих країн, що сплачували мито при
виході  на  ринок  ЄС  і  не  підлягали  безмитній  торгівлі  відповідно  до  Угод
найбільшого сприяння.

Програма застосування Загальної системи преференцій у 2006- 2015 рр. була
затверджена у 2004 р. Відповідно до неї 27 червня 2005 р. згідно з Розпорядженням
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Ради ЄС № 980/2005 (чинне від 01.01.2006 до 31.12.2008) була затверджена нова
схема  Загальної  системи  преференцій.  Реформа,  запропонована  комісаром  П.
Мендельсоном, спростила цю схему завдяки зменшенню кількості домовленостей
від п'яти до трьох. Загалом схема Загальної системи преференцій охоплювала 300
додаткових  одиниць  найменувань  товарів  переважно  сільського  та  рибного
господарства.  Нові  положення  Загальної  системи  преференцій  щодо  спеціальних
схем  заохочення  сталого  розвитку  та  ефективного  управління  ("ЗСП-плюс",  або
"ЗСП+" заохочення), які застосовуються з 1 липня 2005 р., спрямовані на особливо
вразливі  країни,  що  ратифікували  та  ефективно  впровадили  ключові  міжнародні
конвенції щодо сталого розвитку, охорони праці та ефективного управління. Вони
також охоплюють близько 7200 найменувань товарів, що ввозяться в ЄС без мита.

Таким чином, згідно з новою Загальною системою преференцій ЄС, для країн-
бенефіціарів діяли три типи домовленостей, які передбачали, що:

- всі країни-бенефіціари отримують переваги загальної домовленості;
- спеціальні заохочувальні домовленості для сталого розвитку та ефективного

управління  ("ЗСП+")  надають  додаткові  переваги  для  країн,  що  послуговуються
міжнародними стандартами захисту прав людини та охорони праці, навколишнього
середовища,  боротьби  із  розповсюдженням  наркотичних  засобів,  а  також
ефективного управління (Рішення Європейської Комісії 2005/924/ЄС щодо переліку
ЗСП+ країн-бенефіціарів);

- спеціальні домовленості для найменш розвинутих країн, відомі як ініціатива
"Усе,  крім  зброї"  ("Everything  But  Arms"  (ЕВА)),  застосовуються  для  найбільш
сприятливого  ставлення,  з  метою  надання  найменш  розвинутим  країнам
"безмитного та необмеженого" доступу до ринку ЄС.

Перевага нової системи полягає також у забезпеченні преференційного доступу
для країн, частка імпорту яких до ЄС є низькою. Групи товарів з країн-бенефіціарів,
які в певному секторі налічують понад 15 % загального обсягу імпорту ЄС у межах
країн Загальної системи преференцій, "виключаються" та припиняють отримувати
переваги від преференційного доступу. У випадку з текстилем "поріг виключення"
встановлено на рівні  12,5 %, так само,  як і  для одягу.  В умовах нового режиму
"виключено" 80 % експорту Китаю, хоча він залишився в межах Загальної системи
преференцій. Як і за попереднього режиму, індійський текстиль не має переваг від
преференційного  доступу,  в  той  час  як  експорт  одягу  залишається  в  рамках
Загальної системи преференцій.

У  процесі  реформування  залишаються  правила  походження  товару,  що
безпосередньо  впливають  на  можливості  застосування  Загальної  системи
преференцій.  Основні  зміни  стосуватимуться  спрощення  та,  за  доцільності,
пом'якшення  цих  правил  для  забезпечення  більшого  доступу  країн,  що
розвиваються,  на  ринок  ЄС.  Нині  розроблено  нові  принципи  та  підходи  щодо
реформування чинної Загальної системи преференцій, серед яких: адекватні правила
визначення  походження  товару,  ефективні  процедури  встановлення  та  контролю
походження, забезпечення захисту навколишнього середовища.

Отже,  нова  Загальна  система  преференцій  залишалася  незмінною,
забезпечуючи  стабільність  та  передбачуваність  для  імпортерів  та  експортерів.
Наприкінці цього періоду було переглянуто розподіл преференцій з метою кращого
забезпечення потреб розвитку кожної країни.
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7.3. Спільна торговельна політика ЄС щодо країн світу

Починаючи з  70-х  років  XX ст.,  відбувається  становлення  нових механізмів
формування  спільної  торговельної  політики  ЄС  щодо  інших  країн  світу.  Це
зумовлено  фундаментальною  перебудовою  структури  міжнародних  економічних
відносин, що виникли в колоніальну епоху і закріпили економічну відсталість країн,
що розвиваються. Метою перебудови стало створення гарантованих умов розвитку
всіх національних економік і остаточне подолання вкрай нееквівалентного (а по суті
грабіжницького) обміну між країнами, що розвиваються, і промислово розвинутими
країнами.

Особливої  уваги  заслуговує  проведення  західноєвропейськими  стратегами
політики,  спрямованої  на  збереження  "європейської  присутності"  у  колишніх
колоніях та розширення з ними зовнішньоекономічних зв'язків. Європейський Союз
намагається надати контактам з країнами, що розвиваються, особливого характеру,
значно кращих умов і більш сучасної моделі відносин, ніж ті, що пропонують інші
розвинуті  держави.  У  цьому  ЄС  вбачає  один  із  дієвих  засобів  боротьби  з
конкуренцією монополій  США та  Японії.  Посилення  позицій  Західної  Європи  у
світовому господарстві,  перш за  все  у  розстановці  сил ЄС,  зумовлене передусім
намірами закріпити сферу впливу в географічно близьких районах Середземномор'я,
Близького Сходу й Африки, а також у віддаленіших регіонах – Південній Америці
та Південно-Східній Азії.

Про успішність реалізації спільної торговельної політики ЄС свідчить динаміка
розвитку основних показників зовнішньої торгівлі (Додатки А - В).

ЄС - Україна
3  1991  р.  українська  зовнішньоторговельна  політика  була  орієнтована  на

посилення зв'язків з ЄС. У 2003 р. ЄС після свого розширення став найважливішим
торговельним партнером України, потіснивши Росію на друге місце. На частку ЄС
припадає 29,2 % усього обсягу зовнішньоторговельних операцій України. Тому ЄС і
Україна  зацікавлені  у  розбудові  надійних,  прозорих  та  відкритих  торговельних
зв'язків в межах реалізації Угоди про асоціацію.

Запорукою успішного входження України в європейський економічний простір
є  вдале  завершення  внутрішніх  ринкових  перетворень.  Після  розширення  ЄС
Україна  отримала  змогу  скористатись  з  європейської  Політики добросусідства,  в
рамках якої ЄС надавав Україні всебічну підтримку в її прагненні вступити до СОТ.

Відносини  України  та  ЄС  до  1  січня  2008  р.  регулювалися  Угодою  про
партнерство  і  співробітництво,  яка  набула чинності  1998 р.  Вона стосувалася  не
лише економічних, а й політичних та культурних зв'язків України та ЄС. Однією з
основних цілей Угоди було забезпечення розвитку торгівлі та інвестицій між ЄС та
Україною.  Положення  Угоди  ґрунтувалися  на  принципах  режиму  найбільшого
сприяння  і  національного  режиму.  Окремі  пункти  регулювали  торгівлю
металопрокатом,  умови  заснування  і  функціонування  компаній,  узгодження
законодавства, захист прав інтелектуальної власності, застосування засобів захисту
внутрішнього ринку тощо.
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Розширення ЄС 2004 і  2007 р.  позитивно позначилося на розвитку відносин
Україна  -  ЄС.  Гармонізація  стандартів  між  країнами  -  членами  ЄС,  зняття
внутрішніх кордонів означають вільну циркуляцію товарів і послуг у межах ЄС. 

Після підписання Угоди про асоціацію Україна отримала доступ до єдиного
гармонізованого ринку, який налічує понад 450 млн осіб. Перш за все, спрощення і
стандартизація є вигідними для малого та середнього бізнесу.  Іншим позитивним
моментом є значне зниження ставок мита більшості нових країн - членів ЄС.

Стратегія  ЄС  щодо  України  була  викладена  в  1999  р.  у  Загальному
стратегічному  плані,  згідно  з  яким  Україні  було  запропоновано  взяти  участь  у
Політиці добросусідства, яка визначала рамки майбутньої співпраці на найближчі 10
років.  Основною  ідеєю  цієї  програми  було  те,  що  країни,  які  ще  не  можуть
вважатися  потенційними кандидатами на  вступ до  ЄС,  утворять  навколо ЄС так
зване дружнє кільце. За умови, що внутрішні реформи в Україні будуть успішними,
відбуватиметься поступова інтеграція України до європейських структуру поєднанні
з подальшою торговельною лібералізацією.

Завдання для самоперевірки та самоконтролю

1. Дайте визначення спільної торговельної політики ЄС.
2. Які чинники сприяли формуванню спільної торговельної політики в ЄС?
3. Що являє собою організація європейського економічного співробітництва?
4. У чому сутність федералістського (інституційного) та функціоналістського (секторального) 

підходів до формування спільної торговельної політики?
5. Які сфери охоплює спільна торговельна політика?
6. Які етапи можна виділити у розвитку спільної торговельної політики? 

Ключові слова та основні терміни

– спільна торговельна політика ЄС;
– організація європейського економічного співробітництва;
– федералістський (інституційний) підхід спільної торговельної політики;
– функціоналістський (секторальний) підхід спільної торговельної політики;
– тарифні угоди;
– автономна торговельна політика;

Тема 8. Основна мета, стратегія та етапи європейської інтеграції України

8.1. Україна на шляху європейської інтеграції.
8.2. Формування договірно-правових, політичних та економічних засад    
    співробітництва України та ЄС.
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8.3. Порядок денний асоціації Україна – ЄС. Досвід інших держав 

8.1. Україна на шляху європейської інтеграції

Історія  відносин  Україна-ЄС.  Відносини  між  Україною  та  Європейським
Союзом були започатковані  в  грудні  1991 року,  коли Міністр закордонних справ
Нідерландів,  як  представник  головуючої  в  ЄС  країни,  у  своєму  листі  від  імені
Євросоюзу офіційно визнав незалежність України.

Політика  України  щодо  розбудови  відносин  з  Європейським
Союзом впроваджується  на  основі  Угоди  про  асоціацію  між  Україною  та  ЄС,  а
також відповідного національного законодавства.

І ЕТАП
Разом  з  цим,  намір  України  розбудовувати  відносини  з  ЄС  на  принципах

інтеграції  був проголошений набагато раніше.  Уже у  Постанові Верховної Ради
УРСР  від  25  грудня  1990  р.  "Про  реалізацію  Декларації  про  державний
суверенітет України у сфері зовнішніх зносин" Уряду було доручено "спрямувати
зусилля  на  забезпечення  безпосередньої  участі  Української  РСР  у  загаль-
ноєвропейському процесі та європейських структурах".

Так, у Постанові Верховної Ради України від 2 липня 1993 року «Про основні
напрями  зовнішньої  політики  України»  Україна  вперше  заявила  про  власні
євроінтеграційні  прагнення.  У  документі  закріплювалося,  що  «перспективною
метою  української  зовнішньої  політики  є  членство  України  в  Європейських
Співтовариствах за умови, що це не шкодитиме її національним інтересам. 

Бажання  України  стати  повноправним  членом  ЄС  було  висловлено
Президентом України Леонідом Кравчуком  14 червня 1994 р. в Люксембурзі  під
час підписання  Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і "ЄС
(УПС).  Дату підписання УПС можна умовно вважати завершенням  початкового
етапу становлення відносин між Україною і ЄС, протягом якого відбулося визнання
незалежної  української  держави  з  боку  країн-членів  ЄС.  Розвиток  двосторонніх
відносин на цьому етапі ускладнювався вимогами Брюсселя щодо набуття Україною
без'ядерного  статусу.  ЄС  ставив  головною  мовою  розвитку  співробітництва  й
підписання УПС виведення з України ядерної зброї і приєднання її до Договору про
нерозповсюдження  ядерної  зброї.  Іншими  гострими  проблемами,  які  викликали
занепокоєння  ЄС,  були  закриття  Чорнобильської  АЕС  і  забезпечення  ядерної
безпеки нових реакторів.  Укладення в  Москві в січні 1994 р. Угоди між США,
Росією і  Україною про  виведення  ядерної  зброї  з України  відкрило  шлях  до
підписання УПС і розширення співробітництва між Києвом і Брюсселем.

Про поступову активізацію стосунків між Україною і ЄС свідчило відкриття в
Києві Представництва Комісії Європейських співтовариств (жовтень 1993 р.) і у
Брюсселі Представництва України при Європейських співтовариствах (липень
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1995 р.),  а також початок двосторонніх переговорів із деяких напрямків галузевої
кооперації  і  торговельних  відносин  (1994  р.).  Важливим  механізмом  реалізації
європейського  курсу  України  був  (із  1993  р.)  Міжвідомчий  комітет  у  справах
Європейських співтовариств як державний орган узгодження і координації політики
України щодо Європейських співтовариств, підзвітний Кабінету Міністрів України. 

14 червня 1994 року в Люксембурзі – підписано Угоду про партнерство та
співробітництво (УПС).

З  березня  1995  р.  почав  діяти  Спільний  комітет,  утворений  сторонами  і
призначений для моніторингу економічного і торговельного співробітництва.

ІІ ЕТАП
Під час цього періоду (друга половина 90-х років) відбулися події, які стали

етапними  у  процесі  зближення  України  з  ЄС.  Серед  них  –  набуття  Україною
членства у Раді Європи й ОБСЄ; членство в програмі "Партнерство заради миру";
підписання в Мадриді в  липні 1997 р. Хартії про особливе партнерство України з
НАТО;  ратифікація  Україною  Європейської  конвенції  з  прав  людини;  початок
переговорів щодо вступу України у СОТ. Україна послала миротворців на Балкани,
виступила гарантом миру у Молдові. Під час саміту ЄС у Флоренції (липень 1996 р.)
Україна  була  визнана  країною  з  перехідною  економікою.  Політичним  сигналом
підтримки України з боку ЄС був План дій, прийнятий Радою ЄС 6 грудня 1996 р.,
який визначав напрямки взаємодії  ЄС із Україною і  окреслив шляхи сприяння її
розвитку. 5 вересня  1997 р. відбувся перший  саміт Україна – ЄС,  під час якого
знову було підтверджено значення двосторонніх стосунків, а також відбувся обмін
думками щодо існуючих проблем і шляхів співробітництва у майбутньому.

8.2. Формування договірно-правових, політичних та економічних засад
співробітництва України та ЄС.

Договірно-правова  база  співробітництва  Україна-ЄС.  До  2014  року
чинною  правовою  основою  відносин  між  Україною  та  ЄС  була  Угода  про
партнерство та співробітництво (УПС) від 14 червня 1994 р. (набула чинності 1
березня 1998 р.),  яка започаткувала співробітництво з широкого кола політичних,
торговельно-економічних  та  гуманітарних  питань.  Укладення  УПС  дозволило
встановити регулярний двосторонній діалог між Україною та ЄС на політичному та
секторальних  рівнях,  впровадити  впорядкований  режим  торгівлі  між  обома
сторонами  на  основі  принципів  ГАТТ/СОТ,  визначити  пріоритети  адаптації
законодавства України до стандартів та норм Європейського Співтовариства (acquis
communautaire) у пріоритетних секторах української економіки.

У рамках УПС було визначено 7 пріоритетів співпраці між Україною та ЄС:
енергетика,  торгівля  та  інвестиції,  юстиція  та  внутрішні  справи,  наближення
законодавства  України  до  законодавства  Євросоюзу,  охорона  навколишнього
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середовища, транспортна сфера, транскордонне співробітництво, співпраця у сфері
науки, технологій та космосу.

На  основі  УПС  розвивався політичний  діалог  Україна-ЄС у  формах
щорічних зустрічей на найвищому рівні: Саміт Україна-ЄС (за участю Президента
України,  Президента  Європейської  Ради  та  Президента  Європейської  Комісії);
засідань  Ради  з  питань  співробітництва  (за  участю  Прем’єр-міністра  України,
Високого Представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики, міністра
закордонних справ головуючої в ЄС країни); Комітету та галузевих підкомітетів з
питань  співробітництва  Україна-ЄС;  Комітету  парламентського  співробітництва;
зустрічей  політичного  діалогу  на  рівні  міністрів  закордонних  справ;  засідань  в
рамках  секторальних  діалогів;  регулярних  консультацій  на  рівні  робочих  груп.
Щороку здійснюється обмін візитами на високому та найвищому рівнях.

З метою надання двостороннім відносинам нового імпульсу і для врахування
нових умов співробітництва, зокрема в контексті розширення ЄС 2004 року, сторони
розробили та 21 лютого 2005 року під час засідання Ради з питань співробітництва
схвалили План  дій  Україна-ЄС  – двосторонній  політичний  документ,  який  дав
змогу суттєво розширити двостороннє співробітництво України до ЄС без внесення
змін до чинної договірно-правової бази. За своїм змістом План дій містив перелік
конкретизованих зобов'язань України у сфері зміцнення демократичних інституцій,
боротьби  з  корупцією,  структурних  економічних  реформ  та  заходів  по  розвитку
співпраці  з  ЄС  в  секторальних  сферах.  Серед  ключових  здобутків  у  розвитку
відносин протягом терміну Плану дій: надання Україні статусу країни з ринковою
економікою в рамках антидемпінгового законодавства ЄС, надання Україні  права
приєднуватися  до  зовнішньополітичних  заяв  і  позицій  ЄС,  укладення Угоди  про
спрощення  оформлення  віз та Угоди     про  реадмісію  осіб  ,  поширення  на  Україну
фінансування Європейського інвестиційного банку (Рамкова угода     між Україною та  
Європейським  інвестиційним  банком),  поглиблення  секторальної  співпраці,
започаткування  переговорів  щодо укладення нового базового  договору на  заміну
УПС.

З огляду на завершення у березні 2008 року 10-річного терміну дії  УПС, 5
березня 2007 року Україна та ЄС розпочали переговорний процес щодо укладення
нової угоди між Україною та ЄС. На період до укладення нової угоди чинність УПС
щороку автоматично продовжувалась за взаємною згодою сторін. Після завершення
вступу  України  до  Світової  організації  торгівлі  18  лютого  2008  року  були
започатковані переговори в частині створення поглибленої та всеохоплюючої зони
вільної  торгівлі  між  Україною  та  ЄС,  що  відкрило  шлях  до  лібералізації  руху
товарів,  капіталів  та  послуг  та  широку  гармонізацію  нетарифних  інструментів
економічного регулювання. 

8.3. Порядок денний асоціації Україна – ЄС. Досвід інших держав.
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Для  України  європейська  інтеграція  –  це  шлях  модернізації  економіки,
подолання  технологічної  відсталості,  залучення  іноземних  інвестицій  і  новітніх
технологій,  створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності
вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС. Як
невід’ємна частина Європи Україна орієнтується на діючу в провідних європейських
країнах модель соціально-економічного розвитку.

Політичні переваги інтеграції України у ЄС пов’язані зі створенням надійних
механізмів  політичної  стабільності,  демократії  та  безпеки.  Зближення  з  ЄС  є
гарантією,  а  виконання  його  вимог  –  інструментом  розбудови  демократичних
інституцій  в  Україні.  Крім  того,  членство  у  ЄС  відкриє  шлях  до  колективних
структур спільної безпеки Євросоюзу, забезпечить ефективнішу координацію дій з
європейськими  державами  у  сфері  контролю  за  експортом  і  нерозповсюдження
зброї  масового  знищення,  дасть  змогу  активізувати  співробітництво  в  боротьбі  з
тероризмом,  організованою  злочинністю,  контрабандою,  нелегальною  міграцією,
наркобізнесом тощо.

Як відомо, Європейський Союз й Україна почали переговори щодо Угоди про
асоціацію у 2007 р., а в 2008 р. – щодо поглибленої і всеохоплюючої зони вільної
торгівлі (ЗВТ) як невід’ємної складової частини Угоди про асоціацію.

Довгі  роки  плідної  роботи  дали  змогу  Верховній  Раді  України  та
Європейському парламенту 16 вересня 2014 р. ратифікувати Угоду про асоціацію
між  ЄС  та  Україною,  що  дало  можливість  розпочати  тимчасове  застосування
відповідних  положень  Угоди  про  асоціацію  з  1  листопада  2014 р.,  водночас
тимчасове застосування розділу про ЗВТ розпочалось з 1 січня 2016 р.

На першому засіданні Ради асоціації  між Україною та ЄС 15 грудня 2014 р.
сторони домовилися актуалізувати  Порядок  денний асоціації  Україна  –  ЄС (див.
рисунок 8.1).

Рис. 8.1. Програмні документи у сфері євроінтеграційної політики України
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Джерело: Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 
– Режим доступу: 
http://reforms.in.ua/Content/Download/tasks-performance-status/AA_impl_report_02_2015_GOEI.pdf 

 
Порядок денний асоціації (ПДА) – це практичний інструмент відносин Україна

– ЄС, який був розроблений сторонами на заміну Плану дій Україна – ЄС відповідно
до домовленостей, досягнутих під час саміту Україна – ЄС у Празі (вересень 2008
р.),  з  метою  підготовки  умов  і  сприяння  ефективній  імплементації  положень
майбутньої Угоди про асоціацію.

ПДА був схвалений Радою з питань співробітництва між Україною та ЄС 16
червня  2009  р.  у  Люксембурзі  та  набрав  чинності  24  листопада  2009  р.  шляхом
процедури взаємного обміну нотами.

ПДА  принципово  відрізняється  від  Плану  дій  Україна  –  ЄС,  що  втратив
чинність  у  березні  2009  р.  Реалізація  ПДА  здійснюється  на  принципах  спільної
власності та спільної відповідальності за кінцевий результат. Двічі (у 2012 та 2013
р.)  до  документа  вносилися  зміни  з  метою  його  актуалізації.  Раді  з  питань
співробітництва було представлено три спільні звіти про виконання Поряду денного
асоціації (у 2010, 2012 та 2013 р.).

Цей документ служить орієнтиром для проведення реформ в Україні в процесі
підготовки  імплементації  майбутньої  Угоди  про  асоціацію.  Реалізація  Порядку
денного  дасть  можливість  розпочати  виконання  вже  погоджених  положень
майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС ще до її укладення.

На відміну від Плану дій Україна – ЄС, який українська сторона здебільшого
виконувала самотужки, ефективна реалізація спільного ПДА залежить, не в останню
чергу,  від  глибшого залучення Євросоюзу до процесів  реформування України та
поглиблення  інтеграційних  процесів  між  Україною  та  ЄС.  Ідеться  також  про
розширення  кола  секторальних  діалогів  між  профільними  міністерствами  і
відомствами  України  та  підрозділами  Європейської  комісії  й  агентствами  ЄС,  а
також  залучення  практичного  сприяння  й  допомоги  ЄК  і  держав-членів  ЄС  до
процесу системного законодавчого наближення України до Європейського Союзу та
виконання інших пріоритетів ПДА.

Завдання для самоперевірки та самоконтролю

1. Назвіть основні етапи відносин Україна-ЄС.
2. Коли підписано Угоду про партнерство і співробітництво між Україною і ЄС?
3. У чому полягає основний зміст Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і ЄС?
4. Коли відбувся перший саміт Україна – ЄС?
5. У чому полягала та коли бала підписана Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу?

Ключові слова та основні терміни

– угода про партнерство і співробітництво;
– саміт Україна – ЄС;
– угода про асоціацію;
– стратегія інтеграції;
– політична частину Угоди про асоціацію;
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–

Тема 9: Загальна характеристика Угоди про Асоціацію між Україною та
Європейським Союзом.

9.1. Передісторія  Угоди  про  Асоціацію.  Політична  асоціація  та
економічна інтеграція

9.2. Основні розділи Угоди про асоціацію
- Преамбула
- Загальні принципи 
- Політичне співробітництво і зовнішня політика та політика безпеки
- Юстиція, свобода і безпека 
- Торгівля та суміжні питання (ПВЗВТ) 
- Економічна та галузева співпраця 
- Фінансове співробітництво та боротьба з шахрайством 
- Інституційні, загальні та прикінцеві положення.

9.3. Нові інституції асоціації

9.1. Передісторія Угоди про Асоціацію. 
Політична асоціація та економічна інтеграція

У 2014 році Європейський союз та Україна підписали Угоду про Асоціацію
(УА), що являє собою новий етап у розвитку європейсько-українських договірних
відносин, маючи на меті політичну асоціацію та економічну інтеграцію.

Після  підписання  політичної  частини  Угоди  про  Асоціацію  між  ЄС  та
Україною на саміті Україна - ЄС 21 березня 2014 року обидві сторони підписали
економічну частину угоди 27 червня 2014 року. Повністю Угода про асоціацію між
Україною та ЄС набере чинності після її ратифікації усіма країнами-членами ЄС.
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З 1 листопада 2014 року набуло чинності часткове застосування деяких частин
Угоди про Асоціацію, а саме: щодо поваги до прав людини, основних свобод та
верховенства права; політичного діалогу та реформ; правосуддя, свободи та безпеки;
економічної  співпраці  та  співпраці  в  таких  галузях,  як  охорона  навколишнього
середовища,  інфраструктура  та  сільське  господарство;  фінансової  співпраці.  15
грудня 2014 року відбулося перше засідання Ради з питань асоціації.

Майкл Емерсон та Вероніка Мовчан дають доволі вдалу стислу характеристику
концептуальної сутності Угоди про асоціацію.

Угода  про  Асоціацію  містить  положення  про  Глибоку  та  всеосяжну  зону
вільної  торгівлі  (ГВЗВТ).  ГВЗВТ  забезпечить  Україні  умови  для  модернізації  її
торговельних відносин та для економічного розвитку шляхом відкриття ринків та
поступової  ліквідації  митних  тарифів  та  квот,  та  всеохоплюючого  процесу
гармонізації законів, норм та правил у різних сферах, пов'язаних із торгівлею. Це
створить  умови  для  приведення  ключових  секторів  економіки  України  у
відповідність  до  стандартів  ЄС.  Економічна  частина  Угоди  про  асоціацію  почне
частково діяти з 1 січня 2016 року.

Угода  про  асоціацію  буде  новим  етапом  у  розвитку  договірних  відносин
Україна-ЄС,  який передбачає політичну асоціацію та економічну інтеграцію, і
відкриває  шлях  до  подальших  прогресивних  перетворень.  Угода  про  асоціацію
забезпечує  спільне  підтримання  тісних  і  тривалих  відносин  на  основі  спільних
цінностей у повній відповідності до демократичних принципів, верховенства права,
належного державного управління, прав і основоположних свобод людини.

• Широкий  спектр  галузевого  співробітництва.  Амбітна  та  новаторська
Угода - це чітко визначений спосіб використання динаміки відносин між Україною
та  ЄС  для  підтримки  основних  реформ,  відновлення  і  зростання  економіки,
здійснення  державного  управління  і  галузевого  співробітництва  у  більш  ніж  30
сферах,  таких  як  енергетика,  транспорт,  захист  навколишнього  середовища,
співпраця  у  сфері  промисловості  та  малого  і  середнього  бізнесу,  соціальний
розвиток і захист, рівноправ'я, захист прав споживачів, освіта, навчання і молодіжна
політика, а також культурне співробітництво.

• Торгівля і суміжні питання (ГВЗВТ). Тісніша економічна інтеграція завдяки
ГВЗВТ стане  потужним стимулом  до  економічного  зростання  країни.  Для  цього
планується  наблизити  законодавство,  норми  та  стандарти  України  до  ЄС.  Як
основний  елемент  Угоди  про  асоціацію  ГВЗВТ  створюватиме  можливості  для
бізнесу в ЄС і в Україні та сприятиме економічній модернізації й інтеграції з ЄС. Це
має  привести  до  підвищення  стандартів  продукції,  кращого  обслуговування
громадян  і,  найголовніше,  готовності  ефективно  конкурувати  на  міжнародних
ринках.
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• Мобільність. Угода визнає важливість запровадження, коли для цього прийде
час,  безвізового  режиму  для  громадян  України,  якщо  будуть  наявні  умови  для
належного врегульованого та безпечного руху громадян.

9.2. Основні розділи Угоди про асоціацію

Угода про асоціацію між Україною та ЄС налічує 1200 сторінок і складається з
таких частин:

Преамбула як вступна декларація до Угоди, що визначає мету і базові засади
Угоди;

Сім  розділів, таких  як  "Загальні  принципи",  "Політичне  співробітництво  і
зовнішня політика та політика безпеки", "Юстиція, свобода і безпека", "Торгівля та
суміжні  питання  (ГВЗВТ)",  "Економічна  та  галузева  співпраця",  "Фінансове
співробітництво  та  боротьба  з  шахрайством",  а  також  інституційні,  загальні  та
прикінцеві положення.

43 Додатки, у яких визначаються нормативні акти ЄС, що мають бути прийняті
до визначеної дати, і

Три Протоколи.
Розвиток співпраці з питань зовнішньої політики та політики безпеки.
У другому аспекті положення розділу спрямовані на поступове зближення та

узгодження позицій України та  ЄС із  питань міжнародної  політики та  відносин,
включаючи питання міжнародної безпеки, для більш глибокого залучення України
до Європейської зони безпеки.

Інструментами діалогу та співпраці у цій сфері, деякими з яких Україна активно
користується  уже досить  активно,  може бути  приєднання України до  заяв  ЄС із
зовнішньополітичних питань, узгодження позицій на міжнародних форумах, у тому
числі  при  опрацюванні  чи  прийнятті  позицій  у  міжнародних  організаціях,
формуванні  їх  порядку  денного,  а  також  спільні  консультації,  дії  та  ініціативи,
підтримка дій іншої Сторони.

Угоду про асоціацію була перекладена 22 мовами ЄС і українською мовою.

9.3. Нові інституції асоціації

Розділ VII «Інституційні, загальні та прикінцеві положення», на додаток до вже
традиційного  саміту  Україна  -  ЄС,  передбачає  створення  нових  двосторонніх
органів.

На найвищому рівні політичний діалог та діалог в інших сферах між Сторонами
відбувається на рівні Самітів, на якому Україну представлятиме Президент, а ЄС -
Президент Європейської Ради та Президент Європейської Комісії.
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Для  контролю,  моніторингу  та  оцінки  застосування  і  виконання  Угоди,  її
перегляду у разі  потреби, утворено Раду асоціації, яка збирається періодично на
рівні  відповідних  міністрів,  в  залежності  від  питань,  що  розглядатимуться.
Українську Сторону в Раді асоціації представлятимуть члени Уряду, Сторону ЄС -
члени Ради ЄС. Засідання Ради проводяться регулярно щонайменше один раз на рік.

Також для підтримки роботи Ради асоціації створено Комітет асоціації, який
складається з представників Уряду України з однієї сторони та представників Ради
ЄС і Європейської Комісії з іншої.

Комітет асоціації також буде проводити засідання у спеціальній торгівельній
конфігурації  для  вирішення  всіх  питань,  пов'язаних  з Розділом  IV  «Торгівля  і
питання,  пов'язані  з  торгівлею»  Угоди.  Він  почне  працювати  з  початком
тимчасового застосування положень цього розділу, тобто після 1 січня 2016 року.

Рада  асоціації  та  Комітет  асоціації  матимуть  повноваження  приймати
обов'язкові рішення,  а  також  рекомендації.  Так,  зокрема, Рада  асоціації  зможе
переглядати та оновлювати Угоду, у тому числі додатки до неї,  в яких містяться
переліки актів законодавства ЄС, які Україна зобов'язалась імплементувати.

Рада асоціації також розглядатиме прогрес України в наближенні законодавства
до права ЄС, а також зможе утворювати інші комітети або органи з окремих питань
для  забезпечення  імплементації  Угоди.  Для  детального  розгляду  імплементації
Угоди  в  частині економічної  та  секторальної  співпраці  Рада асоціації  зможе
утворювати підкомітети, які, як правило, складаються із експертів.

Завдання для самоперевірки та самоконтролю

1. Коли Європейський союз та Україна підписали Угоду про Асоціацію?
2. У чому полягає концептуальна сутність Угоди про асоціацію?
3. Що таке галузеве співробітництво згідно УА?
4. Що передбачає частина УА «Торгівля і суміжні питання»?
5. Охарактеризуйте сутність безвізового режиму з ЄС?
6. Що таке стандарти ЄС?
7. Назвіть Основні розділи Угоди про асоціацію.
8. Про що говорить розділ «Загальні принципи»?
9. Що таке політичний діалог згідно УА?
10. У чому полягає економічне співробітництво України та ЄС згідно УА?

Ключові слова та основні терміни

– Угода про Асоціацію;
– галузеве співробітництво;
– зона вільної торгівлі;
– безвізовий режим;
– стандарти ЄС;
– політичний діалог;
– економічне співробітництво;
– прозорість (транспарентність);
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– спільне управління міграційними потоками;
– фінансове співробітництво.

Тема 10: Поглиблена та всеохоплююча 
зона вільної торгівлі 

(ЧАСТИНА І)
5.1. Концептуальна  сутність  поглибленої  та  всеосяжної  зони  вільної

торгівлі між Україною та ЄС
5.2. Загальний огляд змісту Розділу IV «Торгівля та питання, пов’язані з

торгівлею»
5.3. Доступ товарів на ринки
5.4. Засоби захисту торгівлі

(ЧАСТИНА ІІ)
5.5. Митні послуги
5.6. Технічні стандарти для промислових товарів 
5.7. Безпечність харчових продуктів 
5.8. Послуги

(ЧАСТИНА ІІІ)
5.9. Державні закупівлі 
5.10. Права інтелектуальної власності 
5.11. Політика щодо конкуренції 

(ЧАСТИНА І)
10.1 .  Концептуальна  сутність  поглибленої  та  всеосяжної  зони  вільної

торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС

На сьогодні ЄС є одним з найбільших торговельних партнерів України. Близько
третини зовнішньоторговельного обороту України припадає на торгівлю з країнами
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ЄС. За даними Державної служби статистики України, обсяг прямих інвестицій в
економіку України з країн ЄС складає 80% загального обсягу інвестицій в Україну.

Частина  Угоди  про  асоціацію щодо  поглибленої  та  всеосяжної  зони  вільної
торгівлі (ПВЗВТ) передбачає далекосяжне спрощення режиму регулювання взаємної
торгівлі та відповідну гармонізацію правил, що регулюють цю сферу: як тих, що
стосуються  внутрішніх  правил,  так  і  тих,  що  регулюють  зовнішньоторговельну
політику. Загальною метою ПВЗВТ буде поступова інтеграції України до внутріш-
нього ринку ЄС. Зокрема, Майкл Емерсон та Вероніка Мовчан дають доволі вдалу
стислу характеристику концептуальної сутності ПВЗВТ.

Чому Угода визначає зону вільної торгівлі як поглиблену та всеосяжну?
Зазвичай угоди про вільну торгівлю включають положення про скасування або

суттєве  зниження  мита  і  митних  зборів,  спрощення  процедур  у  торгівлі  між
Сторонами угоди про вільну торгівлю. Проте за останнє десятиліття розвинулась
тенденція до розширення сфер, які охоплюються угодами про вільну торгівлю. Вони
отримали  назву  ЗВТ+  чи  угоди  «нового  покоління»,  а  у  практиці  власне  ЄС
«поглиблених  та  всеосяжних».  Поняття  всеосяжної  ЗВТ  означає  спрощення
(лібералізацію) торгівлі не лише значною частиною товарів (приблизно 95% груп
товарів), а й спрощення торгівлі послугами, спрощення руху капіталу та платежів.
Водночас під поглибленою ЗВТ розуміють поступову гармонізацію у регуляторних
(таких,  що  регулюють  економічну  діяльність)  сферах,  -  стандарти,  оцінка
відповідності товару стандартам, конкурентна політика, державні закупівлі тощо.

Тобто  всеосяжність  стосується  доступу  товарів  чи  можливість  для  певної
економічно-торговельної  діяльності  потрапити  на  ринок  іншої  Сторони.  А
поглибленість – гармонізації внутрішніх правил економічної політики, у т.ч. тих, що
можуть створювати чи сприяти виникненню економічних конкурентних переваг, з
метою  гарантування  того,  що  бізнес  Сторін  працює  за  наскільки  це  можливо
подібними та рівними правилами. Разом з тим, останнє значною мірою залежить від
панівних в державі чи об'єднанні держав уявленнях щодо цінностей та змісту, суті і
мети соціально-економічної моделі.

Таким чином, метою положень Угоди про асоціацію щодо створення ПВЗВТ є
не  тільки скасування  чи суттєве  зменшення митних тарифів  для  більш ніж 95%
тарифних  позицій  товарів  та  далекосяжна  лібералізація  (спрощення)  торгівлі
послугами,  а  й  положення  щодо  інвестицій,  охорони  інтелектуальної  власності,
державних  закупівель,  правил  конкуренції,  прозорості  регулювання,  сталого  і
гармонійного розвитку тощо.

У  сучасному  світі  держави  обмежують  міжнародну  торгівлю  не  стільки  за
допомогою такого способу захисту внутрішнього ринку як ввізне чи вивізне мито чи
інші аналогічні (еквівалентні за наслідками) збори, ефект якого як довготривалого
засобу  в  багатьох  випадках  сумнівний,  скільки  за  допомогою  встановлення  чи
підвищення  внутрішніх  відмінних  стандартів  як  для  промислових  товарів
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(стандартизація,  метрологія,  акредитація  тощо),  так  і  для  сільськогосподарської
продукції  (санітарні  та  фітосанітарні  заходи).  Угода  про  асоціацію  також
регулюватиме  ці  питання,  встановлюючи  механізм  доступу  до  ринку,  відповідні
принципи, правила та процедури, маючи на меті усунення таких бар’єрів у торгівлі,
попередження їх виникнення.

10.2. Загальний огляд змісту Розділу IV «Торгівля та питання, пов’язані
з торгівлею»

Главою  1  «Національний  режим  та  доступ  товарів  на  ринки»
встановлюються загальні засади та правила щодо скасування мит, зборів та інших
платежів  при  торгівлі  товарами,  застосування  нетарифних  заходів. Передбачені
положення щодо графіків та умов тарифної лібералізації торгівлі товарами (тарифна
пропозиція),  заборони  експортних  мит  та  механізмів  поступового  скасування
Україною  діючих  експортних  мит,  заборони експортних  субсидій  щодо
сільськогосподарських  товарів.  Врегульоване  питання  адміністративного
співробітництва у разі виявлення митних правопорушень преференційного режиму
або  шахрайства  та  визначено  порядок  застосування  тимчасового  призупинення
преференційного режиму внаслідок виявлення таких правопорушень. Встановлені
умови співробітництва Сторони з третіми країнами в частині встановлення митних
союзів, зон вільної торгівлі або домовленостей про прикордонну торгівлю.

Правила походження товарів є одним із елементів застосування торговельних
преференцій  в  рамках  зони  вільної  торгівлі.  Відповідний  Протокол  І  визначає
принципи  двосторонньої  та  багатосторонньої  кумуляції при  визначені  країни
походження товару, встановлює порогові показники для ступеня переробки товарів,
при яких змінюється країна походження. Крім того, визначені загальні принципи
видачі  та  верифікації  сертифікатів про  походження  товарів  (сертифікат  перемі-
щення товарів EUR.1).

Глава 2 «Засоби захисту торгівлі» містить правила застосування спеціальних,
антидемпінгових  та  компенсаційних  заходів,  а  також окремі  положення  щодо
порядку  застосування  Україною  спеціальних  заходів  відносно  легкових
автомобілів.  Також  главою  передбачені інституційні  положення,  а  саме
встановлення на рівні експертів Діалогу з питань засобів захисту торгівлі як форуму
з  питань  співробітництва  у  сфері  засобів  захисту  торгівлі  та  положення  щодо
вирішення спорів.

Глава 3 «Технічні бар'єри у торгівлі» застосовується до підготовки, адаптації
та застосування технічних регламентів, стандартів і робіт з оцінки відповідності, які
визначені  в  Угоді COT про  технічні  бар'єри  в  торгівлі.  Уданій  главі  Сторони
підтверджують свої існуючі права та обов'язки стосовно одна одної в рамках цієї
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Угоди COT. Також у главі містяться положення щодо технічного співробітництва з
метою поглиблення взаєморозуміння систем стандартизації, метрології, акредитації,
робіт  з  оцінки відповідності  та  ринкового  нагляду  та  спрощення  доступу  до
відповідних  ринків.  Крім цього,  главою  визначені  обов'язки  України  в частині
поступового досягнення відповідності з технічними регламентами ЄС та системами
стандартизації,  метрології, акредитації,  робіт з оцінки відповідності та ринкового
нагляду  ЄС. У  главі  також  обумовлено  порядок  включення Угоди  про  оцінку
вілповілності та прийнятність промислових товарів (АСАА) як протоколу до
Угоди, а також окреслено вимоги до пакування та маркування товарів.

Глава  4  «Санітарні  та  фітосанітарні  заходи» застосовується  до  всіх
санітарних  та  фітосанітарних  заходів,  які  можуть  прямо  чи  опосередковано
вплинути  на  здійснення  торгівлі між  Сторонами.  Так,  зазначеною  главою  вста-
новлюються принципи прозорості  стосовно санітарних та фітосанітарних заходів,
наближення  законодавства  України  до  законодавства  ЄС  у  відповідній  сфері,
механізм  визнання  стану  здоров'я  тварин  і  рослин,  статусу шкідників  та
регіоналізації.  Крім  того,  главою визначені  положення  щодо  еквівалентності
стосовно санітарних та фітосанітарних заходів, подальше впровадження принципів
Угоди COT про  санітарні  та  фітосанітарні  заходи, встановлення  механізмів  та
процедур  щодо сприяння  торгівлі.  Також  главою  регламентовано  окремі
торговельні  умови,  процедури взаємодії  Сторін  з  питань  верифікації,  обміну
інформацією, сертифікації, перевірок імпорту, вживання спеціальних запобіжних за-
ходів,  необхідних  для  захисту  людей,  тварин  та рослин.  Серед  іншого,  глава
засновує  та  регламентує  діяльність  Підкомітету  з  управління санітарними  та
фітосанітарними заходами.

Комплексна стратегія імплементації Глави про санітарні та фітосанітарні заходи
Частиною 4 статті 64 Угоди визначено, що не пізніше ніж протягом трьох місяців після

набрання  чинності  Угодою (тобто після  1  січня  2016  року)  Україна  надасть  Підкомітету з
питань санітарних і фітосанітарних заходів комплексну стратегію стосовно імплементаціїГлави
4, поділену на пріоритетні сектори, що стосуються заходів, визначених у Додатку IV-A, Додатку
IV-B та Додатку  IV-C до Угоди,  спрямованих на сприяння  торгівлі  певним видом товарів  чи
групою товарів.  Ця  стратегія  буде  слугувати  довідковим  документом  для  імплементаціїцієї
Глави і буде додана до Додатка V до цієї Угоди.

Глава 5 «Митні питання та сприяння торгівлі» визначає митну справу як
один  із  важливих  чинників  побудови  сприятливого  торговельного  середовища.
Глава встановлює загальні принципи розвитку законодавства та процедур у митній
сфері,  визначає  положення  щодо  транзиту,  взаємодії  митних  органів  з бізнес-
спільнотою, стягування додаткових зборів та платежів, оцінки митної вартості тощо.
Також главою окреслено положення щодо митного співробітництва між Сторонами
з метою досягненням балансу між спрощенням і сприянням торгівлі та ефективним
контролем і безпекою.
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Главою передбачено, що взаємна адміністративна  допомога у митній сфері
надається також відповідно до Протоколу II до Угоди про взаємну адміністративну
допомогу в митних справах, - документ, в якому детально окреслено увесь процес
взаємодії  митних органів  України  та  держав-членів  ЄС  з  питань протидії
шахрайству,  контрабанді,  іншим правопорушенням  у  сфері  транскордонного
переміщення вантажів.

Також  главою  визначені  положення  щодо співробітництва  Сторін  з  метою
надання  технічної  допомоги  та  розвитку  потенціалу  для запровадження  режиму
сприяння торгівлі та митних реформ, а також питання поступового наближення до
митного  законодавства  ЄС. Крім  цього,  главою  створюється  та  регламентується
діяльність Підкомітету з питань митного співробітництва, визначені його функції
та повноваження.

Главою 6 «Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та
електронна торгівля» визначені положення щодо:
- принципів заснування підприємницької діяльності;
- застосування національного режиму та режиму найбільшого сприяння щодо за-

снування дочірних підприємств, філій та представництв юридичних осіб;
- лібералізації умов заснування підприємницької діяльності;
- різниці  режимів  філій  та  представництв юридичних  осіб,  що  реєструються  у

кожній із Сторін;
- умов  транскордонного  надання  послуг, зокрема:  доступу  на  ринки  Сторін,

застосування національного режиму, встановлення переліку окремих зобов'язань
та порядок їх перегляду;

- умов  надання  послуг  шляхом  тимчасового  перебування  фізичних  осіб  на
території іншої  Сторони,  зокрема  регламентована  діяльність  основного
персоналу,  випускників-стажерів,  продавців бізнес-послуг,  постачальників
договірних послуг, незалежних фахівців;

- нормативно-правової  бази  для комп'ютерних,  поштових  та  кур'єрських,  теле-
комунікаційних, фінансових та транспортних послуг;

- електронної торгівлі та її нормативно-правових аспектів;
- винятків,  які  дозволяють  Стороні  вживати відповідні  заходи,  пов'язані  із

безпекою,  захистом  громадського  порядку  або  моралі,  захистом  життя  та
здоров'я людей, тварин або рослин, збереженням вичерпних природніх ресурсів,
захистом національних художніх, історичних або археологічних цінностей тощо.

У главі 7 «Поточні платежі та рух капіталу» передбачені положення щодо
лібералізації поточних платежів та руху капіталу, а також регламентовано вживання
спеціальних заходів щодо обмеження руху капіталу у разі виникнення серйозних
труднощів  з  точки  зору  реалізації  операцій  курсової  або  грошово-кредитної
політики, у тому числі труднощів, пов'язаних із платіжним балансом.
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Глава 8 «Державні закупівлі
» передбачає взаємну лібералізацію доступу до державних закупівель України

та  ЄС  на  засадах  прозорості  та  недискримінації,  конкурентного  і  відкритого
тендерного  процесу та  принципу національного  режиму на  загальнодержавному,
регіональному  та  місцевому  рівнях.  Главою  визначений  порядок  розрахунку
оціночної  вартості  державного  контракту  та  застосування  порогових  значень.
Визначені основи організаційної структури та механізми, необхідні для належного
функціонування  системи  державних  закупівель  в  Україні.  Закріплені  основні
стандарти,  що  регулюють  процес  укладання  державних  контрактів,  а  саме
публікування, визначення виконавця контракту, судовий захист. Також передбачені
положення щодо адаптації  законодавства  у цій сфері,  доступу до ринків Сторін,
обміну  інформацією  та  досвідом,  поінформованості  учасників  щодо  процедур
державних закупівель.

Невід'ємними  додатками  до  глави  є  Додаток  ХХІ-А,  що  встановлює
Індикативний  часовий  графік,  яким  взаємопов'язано  проведення  інституційних
реформ,  наближення  законодавства  з  відповідним  поступовим  відкриттям  для
України ринку державних закупівель ЄС, а також Додаток ХХІ-Р, яким встановлені
порогові значення вартості державних контрактів.

10.3. Доступ товарів на ринки

Тарифна  лібералізація  є  основною відправною  точкою  для  створення зони
вільної  торгівлі.  ПВЗВТ  майже повністю  лібералізує  торгівлю  товарами  між
Україною  та  ЄС,  але  зі значною  асиметрією,  оскільки  ЄС проводить  тарифну
лібералізацію  в повному  обсязі  й  негайно  для  більшості  товарів,  у  той  час  як
Україна проведе тарифну лібералізацію для багатьох товарів протягом трьох-се- ми
років. Це унікальна можливість для українських виробників збільшити свій експорт
на  ринок  ЄС, перш  ніж  на  внутрішньому  ринку  розпочнеться  повноцінна  кон-
куренція.

Положення Угоди ПВЗВТ передбачає створення зони вільної торгівлі товарами
протягом перехідного періоду, що не перевищує десяти років. Також забороняється
запровадження  обмежень  на  імпорт  або  експорт,  за винятком  випадків,
передбачених відповідними правилами СОТ (тобто ст. XI ГАТТ).

Тарифна лібералізація в рамках ПВЗВТ є асиметричною: ЄС повинен скасувати
свої ввізні мита раніше, ніж Україна. Це надасть українським експортерам час, щоб
підготуватися  до  конкуренції  з боку  ЄС,  і  підтримає  український  ринок.  Ці
нерівномірні  темпи  лібералізації  розпочалися  із  запровадження  «автономних
торговельних преференцій» ЄС для України, які набрали чинності 23 квітня 2014
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року7, і зменшення в односторонньому порядку тарифів ЄС для українських товарів
відповідно до зобов'язань ЄС за ПВЗВТ.

Строк дії цих автономних торговельних преференцій завершився 1 січня 2016
року,  коли розпочалося тимчасове застосування ПВЗВТ, яке  мало б  розпочатися
раніше,  але  було  відкладено  через  тристоронні  переговори  між  Україною,  ЄС  і
Росією 12 вересня 2015 року. Через п'ять років після набрання чинності Угодою про
асоціацію сторони можуть розглянути  питання про розширення обсягу  тарифної
лібералізації на підставі рішення Комітету з питань торгівлі.

За даними Європейської Комісії,  Україна і  ЄС скасують 99,1% і 98,1% їхніх
мит.  Українські  експортери  заощаджуватимуть  487  млн. євро  на  рік  завдяки
зниженню імпортних мит ЄС, у той час як Україна скасує мита на імпорт товарів з
ЄС на суму близько 391 євро8.

Промислові  товари  та  сировина. Існуючі  тарифи  ЄС  для промислових
товарів, що експортуються з України, будуть скасовані негайно для 94,7% товарних
груп.  Для  невеликої  кількості  решти товарів  тарифи  будуть  скасовані  після
завершення перехідного періоду9.  Наприклад,  перехідний період запроваджується
для  обмеженої  кількості  мінеральних  продуктів  (три  роки),  продукції  хімічної
промисловості (до п'яти років), добрив (до семи років), виробів із дерева (до п'яти
років), взуття (до п'яти років) і деяких видів виробів із міді (п'ять років), і виробів з
алюмінію (сім років). Важливо зазначити, що лібералізація тарифів для автомобілів
і більшості вантажних транспортних засобів буде проведена лише через сім років.

Україна, з іншого боку, запровадить негайний преференційний режим лише для
49,2% промислових товарів, що експортуються з ЄС. Після семи років перехідного
періоду частка експорту ЄС, до якої Україна запровадить тарифну лібералізацію,
зросте до 96%. Наприклад, Україна запровадить поступову лібералізацію для деяких
видів  мінеральних  продуктів  (три  роки),  органічної  продукції хімічної
промисловості  (до трьох років),  добрив (до трьох років),  автомобільних гумових
шин  (до  п'яти  років),  шкіряних  виробів  (до п'яти  років)  і  текстильних  товарів,
наприклад, головних уборів (три роки).

ПВЗВТ передбачає  спеціальні  правила  для  автомобільного сектору  України,
який  уже  мав  пристосуватися  до  вступу  України  до  СОТ,  у  результаті  якого
імпортні  тарифи  зменшилися  з  25%  до 10%10.  Українській  автомобільній
промисловості  (для  виробників як  легкових,  так  і  вантажних  автомобілів)  буде
надано виключний тривалий перехідний період,  що становить десять років. Крім
того, українській  стороні  вдалося  включити  спеціальні  захисні  заходи стосовно
легкових автомобілях (див. нижче) до положень Угоди.

7 Регламент 374/2014. 36 І
8 Європейська  Комісія,  «Поглиблена  та  всеохоплююча  зона  вільної торгівлі  між  ЄС  та  Україною»,  2013
(http  ://  trade  .  ec  .  europa  .  eu  /  doclib  /   docs/2013/april/tradoc_150981.pdf).
9 Європейська Комісія, «Європейська Комісія пропонує тимчасово скасувати митні тарифи для українського експорту до ЄС»,
прес-реліз, 11 березня 2014 року (http  ://  europa  .  eu  /  rapid  /  press  -  release  _  IP  -14-250_  en  .  htm  ).
10 СОТ, «Доповідь Робочої групи з питань вступу України до СОТ», WT/ ACC/UKR/152, 25 січня 2008 року.
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10.4 . Засоби захисту торгівлі

У цьому розділі ПВЗВТ містяться правила про засоби «захисту торгівлі», які
ЄС і  Україна можуть застосовувати до імпорту товарів,  що мають походження з
іншої Сторони та завдають або можуть завдати шкоди вітчизняній промисловості,
зокрема,  антидемпінгові,  антисубсидиційні  й  спеціальні  захисні  заходи.  Ці
положення ПВЗВТ фактично включають у себе відповідні справи Антидемпінгові й
компенсаційні заходи.

Антидемпінгові  положення,  які  використовуються  найбільш  активно,
розроблені на основі статті VI ГАТТ (1994), Антидемпінгової угоди СОТ і Угоди
СОТ  про  субсидії  та  компенсаційні  заходи (СКЗ).  Якщо  компанія  експортує
продукцію за  ціною, нижчою за ціну,  яку вона,  зазвичай,  встановлює на своєму
внутрішньому ринку,  вона вважається такою,  що «демпінгує» товар.  Угода СОТ
дозволяє урядам вживати заходів проти демпінгу, якщо він завдає «істотної» шкоди
конкуруючій вітчизняній промисловості. Для того, щоб зробити це, уряд повинен
довести,  що демпінг справді  має  місце, розрахувати  ступінь демпінгу (наскільки
нижчою є експортна ціна порівняно з ціною на внутрішньому ринку експортера) і
продемонструвати,  що  демпінг  завдає  або  може  завдати  шкоди.  Країна,  яка
імпортує,  може  в  такому  випадку  застосувати  антидемпінгове  мито, щоб
компенсувати збитки своїй промисловості.

ПВЗВТ вносить додаткові  особливості  до  практики захисту торгівлі  ЄС, що
виходять за рамки Угод СОТ, такі як правила «національних інтересів» і «меншого
мита».  Перше передбачає,  що сторона може прийняти  рішення не  застосовувати
антидемпінгові  або  компенсаційні  заходи,  якщо  в  національних  інтересах  цього
робити  не  слід.  Наприклад,  якщо  внаслідок  цих  заходів  можуть  постраждати
інтереси  споживачів  або  погіршиться  ситуація  із  зайнятістю.  Правило  «меншого
мита»  передбачає,  що  розмір  ставки  (тимчасового)  антидемпінгового  мита  не
повинен  бути  більшим,  ніж  це необхідно  для  запобігання  шкоди  національній
промисловості. Це правило підкреслює, що підхід, який ЄС застосовує до захисту
торгівлі, носить скоріше коригувальний, а не каральний характер.

До  2005  року  до  експорту  низки  українських  товарів  до  ЄС, переважно
продукції  металургійної  і  хімічної  промисловості,  що мають  великі  виробничі
потужності та до недавнього часу мали доступ до дешевих енергетичних ресурсів, ціни
на які було штучно занижено, застосовувались антидемпінгові заходи11. Значна частка
цих антидемпінгових заходів проти української продукції була зумовлена також тим,
що ЄС тоді ще не надав Україні статусу країни з ринковою економікою. Це означає, що
ЄС мав право застосовувати досить гнучку процедуру (процедуру аналогічної країни)
для визначення демпінгової різниці. Після того, як Україна отримала статус країни з

11 Щоб ознайомитися  з усіма антидемпінговими заходами,  запровадженими ЄС проти української  продукції,  перейдіть  за
посиланням://trade. ec.europa.eu/tdi/completed.cfm
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ринковою  економікою  в  2005  році,  розрахунок демпінгових  різниць  повинен
здійснюватися  виключно  на  основі витрат  і  цін,  що  встановлюються  українськими
виробниками  або спостерігаються  на  українському  ринку.  Останнім  часом  Україна
привела  ціни  на  енергетичні  ресурси  для  своєї  промисловості  у відповідність  до
міжнародних  ринкових  цін.  Як  наслідок,  кількість антидемпінгових  заходів,
застосовуваних ЄС проти України, зменшилася. Наразі ЄС застосовує антидемпінгові
заходи щодо окремих сталевих труб, канатів і тросів українського виробництва12.

(ЧАСТИНА ІІ)

10.5. Митні послуги
10.6. Технічні стандарти для промислових товарів 
10.7. Безпечність харчових продуктів 
10.8. Послуги

10.5. Митні послуги

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

Положення Угоди
Основні принципи митного законодавства і процедур. На загальному рівні

Україна  і  ЄС  зобов'язуються  гарантувати,  що  їхнє  митне законодавство  та
процедури  будуть  стабільними,  всеохоплюючими,  пропорційними,  прозорими,
передбачуваними,  недискримінаційними,  неупередженими й  застосовуватимуться
уніфіковано та  ефективно,  а  також  запобігатимуть  шахрайству.  Сторони  також
прагнуть  зменшити  обсяг  і  спростити  дані  й  документацію,  що  необхідні  для
митних органів.

На  юридичному  й  оперативному  рівнях  сторони  взяли  на себе  такі
зобов'язання:

• прийняти  митний  кодекс  ЄС,  створити  сучасні  умови  транзиту  і
співробітництва між митними службами (щоб дізнатися більше див. нижче);

• застосовувати  відповідні  міжнародні  інструменти,  включаючи інструменти,
розроблені  Всесвітньою  митною  організацією, і  Міжнародну  конвенцію  про
спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція);

• застосувати  єдиний  адміністративний  документ  для  цілей митного
декларування;

12 Щоб ознайомитися з усіма поточними розслідуваннями у сфері захисту торгівлі, які проводяться ЄС стосовно української 
продукції, див.// trade.ec.europa.eu/tdi/completed.cfm
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• здійснити  попереднє  забезпечення  обов'язкових  рішень  щодо  тарифної
класифікації та правил походження;

• прийняти правила, які б забезпечували недискримінаційність і пропорційність
штрафів за порушення митного законодавства або процедурних вимог;

• забезпечити ефективні й прозорі процедури, що гарантують право оскарження
адміністративних дій, правил та рішень митних та інших органів;

• що  стосується  мит  і  зборів,  які  стягуються  митними  органами,  Україна
повинна заборонити адміністративні збори, що дублюють імпортні або експортні
мита. Крім того, збори і мита повинні бути прозорими й відкритими, а також не
повинні перевищувати вартості послуг, що надаються митним органом.

10.6. Технічні стандарти для промислових товарів

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

Положення Угоди
Основні  характеристики  європейської  системи. Хоча  система  за-

провадження технічних стандартів є дуже складною і з часом змінюється, її базову
дворівневу структуру можна коротко охарактеризувати так:

- перший рівень: гармонізоване законодавство ЄС, яке включає в себе декілька
«горизонтальних» регламентів або рішень, які визначають загальну методологію та
організаційну структуру, а також близько 30-ти директив, що охоплюють широкі
«секторальні»  групи  товарів,  такі  як  «машини».  Для  груп  товарів  директиви
визначають  «істотні»  вимоги  щодо  безпечності  й  охорони  здоров'я, яким  вони
повинні відповідати, перш ніж потрапити на ринок ЄС;

- другий  рівень:  близько  5-ти  тисяч13 «гармонізованих  стандартів»  для
конкретних  товарів,  які  надають  технічні  можливості для  забезпечення
відповідності основним вимогам щодо охорони здоров'я і безпечності, що визначені
в  секторальних  директивах щодо  товарів.  Ці  стандарти  розробляються  на
замовлення Європейської Комісії однією з трьох технічних організацій (CENELEC -
для електротехнічних товарів;  ETSI - для телекомунікаційного обладнання;  CEN -
для великої кількості інших товарів)14. Якщо Комісія не має зауважень до проектів
стандартів, вона публікує їх в Офіційному віснику Європейського Союзу, і тоді вони
13 Власні  обрахунки  автора  на  основі  даних,  узятих  з  річного  звіту  трьох  організацій  зі  стандартизації  ЄС
(www  .  cencenelec  .  eu  /  Pages  /  default  .  aspx   and www  .  etsi  .  org  /  )
14 CEN: Європейський комітет зі стандартизації; CENELEC: Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці; ETSI: 
Європейський інститут телекомунікаційних стандартів
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отримують офіційний  статус  «гармонізованих»  стандартів,  що  означає  їхню
відповідність «істотним вимогам» певної директиви.

Огляд  гармонізованих  стандартів,  розбитих  на  групи  за  чинними
секторальними  директивами,  можна  знайти  на  веб-сайті  Європейської  Комісії15.
Наприклад,  стосовно  дуже важливої  категорії «машини» є  чинна  директива,  яка
визначає  вимоги  щодо  охорони здоров'я  і  загальної  безпеки,  до  якої  додаються
декілька  сотень гармонізованих  стандартів  для  конкретних  продуктів  та  компо-
нентів.

Якісна  відмінність  між  директивами  і  стандартами  полягає  в тому,  що
директиви  є  обов'язковими  до  виконання  нормативними актами,  а  гармонізовані
стандарти, хоча вони і мають офіційний статус, виробники можуть застосовувати на
свій власний розсуд або ж застосовувати замість цих стандартів свої власні. Однак в
останньому  випадку  виробник  повинен  довести «відповідність» своєї продукції
вимогам директиви, що, як правило, є більш дорогою процедурою, ніж прийняття
гармонізованих європейських стандартів, які автоматично надають його продукцію
презумпцію відповідності певній директиві.

При розміщенні на ринку ЄС продукту, до якого застосовується гармонізоване
законодавство  ЄС,  виробник  повинен  скласти й  підписати  «Декларацію
відповідності  ЄС»,  у  якій  він  гарантує  і заявляє,  що  ця  продукція  відповідає
«істотним  вимогам»  директиви,  що  застосовується  до  такого  продукту,  і  що
необхідні процедури оцінки відповідності були виконані. Підписавши Декларацію
відповідності  ЄС,  виробники  беруть  на  себе  відповідальність  за відповідність
продукту. Тільки в цьому випадку виробник може нанести маркувальний знак «CE»
на  товар.  Продукти,  які  мають маркування  «СЕ»,  вважаються  такими,  що
відповідають чинному законодавству ЄС і можуть вільно реалізовуватися на ринку
ЄС.

10.7. Безпечність харчових продуктів.

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

15 Європейська  Комісія,  Індекс  гармонізованих  стандартів  (http://  ec  .  europa  .  eu  /  growth  /  single  -  market  /  european  -  
standards  /  harmonised  -   standards/index_en.htm   ).
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Положення Угоди
Наближення. Угода сама по собі не визначає перелік законів, які необхідно

гармонізувати,  але  натомість  вимагає  від  України протягом трьох місяців  із  дня
набрання  нею  чинності  представити Комплексну  стратегію  імплементації
стандартів СФЗ ЄС. У лютому 2016 року Україна та Європейська Комісія досягли
згоди щодо змісту Комплексної стратегії, яка являє собою перелік близько 255 рег-
ламентів  і  директив  ЄС.  Стратегія  визначає  графік  запровадження кожного
регламенту й директиви (зокрема, див. Графік 8.1 нижче).

Еквівалентність. Встановлюються  правила  для  визнання еквівалентності
заходів,  що  застосовуються  Україною,  до  заходів  ЄС або  для  груп  заходів  для
секторів або підсекторів, а також для товарів або груп товарів (Ст. 66). Процес має
ініціюватися  стороною, що  експортує,  на  основі  «об'єктивної  демонстрації
еквівалентності» та «об'єктивної оцінки цієї демонстрації» стороною, що імпортує.

Це має бути інтерактивний процес. Після цього сторона, яка імпортує, повинна
визначити  наявність  чи  присутність  еквівалентності або  відкликати,  або
призупинити  рішення  про  еквівалентність, керуючись  визнаними  міжнародними
стандартами або власними доказами, що грунтуються на наукових даних. Сторона,
що  імпортує,  може  проводити  верифікацію  згідно  з  докладно  визначеними
правилами. У разі визнання еквівалентності кількість фізичних перевірок на кордоні
буде скорочена, а також будуть запроваджені спрощені процедури.

ЄС проводить аудити з  метою перевірки дотримання умов СФЗ. Наприклад,
результати  аудиту  насіння  зернових  культур  у 2015  році  були  позитивними:
«Загалом,  органи  державної  влади, відповідальні  за  запровадження  сертифікації
насіння  в  Україні,  є компетентними  і  діють  належним  чином.  Після  того,  як
вищезазначені незначні недоліки буде усунено, насіння українського виробництва
може вважатися еквівалентним до насіння, яке виготовляється в ЄС».16

Торговельні умови. Після повноцінного виконання процесу наближення умови
імпорту  певних  товарів  або  секторів,  що  розглядаються  в  Угоді,  будуть
застосовуватися по всій території України як країни-експортера (Ст. 69). Однак для
цього необхідно,  щоб підприємства,  які  хочуть експортувати свою продукцію до
ЄС,  отримали  сертифікат  від  «компетентного  органу»  України,  який  підтвер-
джуватиме дотримання підприємством відповідних санітарних вимог ЄС і матиме
нормативні  підстави  призупинити  реєстрацію підприємства  у  випадку
недотримання останнім цих вимог (Ст. 4 Додатку VIII).

Шкідники, хвороби рослин і тварин. Угода містить докладні положення щодо
вирішення проблем, пов'язаних зі шкідниками і хворобами тварин і рослин. Список
цих хвороб і шкідників наведено в окремому переліку (Додаток VI). Запроваджено
процедури визнання статусу відповідних регіонів як зон, вільних від шкідників, для

16 Україна, аудит № 2015-7641, "Насіння і його еквівалентність з вимогами ЄС" 
(http  ://  ec  .  europa  .  eu  /  food  /  fvo  /  audit  _  reports  /  details  .  cfm  ?  rep  _   id=3499).
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цілей торгівлі,  а  також повідомлення про ризики для здоров'я людей, тварин або
рослин через хвороби.

Спеціальні захисні заходи. Якщо країна-імпортер вимушена вжити заходів для
контролю суттєвого ризику або шкоди для здоров'я, вона може вжити тимчасових
обмежувальних  заходів  до  імпорту,  але  ці  заходи  повинні  бути  доречними  і
пропорційними з метою мінімізувати порушення торгівлі.

Підкомітет Ради асоціації з управління санітарними та фітосанітарними
заходами. Підкомітет  з  управління  СФЗ  контролює  імплементацію  Глави  щодо
СФЗ, а також може приймати рішення про внесення змін до додатків. Такі рішення
приймаються на підставі взаємної згоди сторін.

Попередні  домовленості  щодо  імпорту. ЄС  має  комплексну систему
регулювання імпорту сільськогосподарської продукції з третіх країн, що має на меті
забезпечення відповідності його вимогам щодо СФЗ, зокрема Регламенту 854/2004/
ЄС щодо правил організації контролю за продукцією тваринного походження.

10.8. Послуги

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

Положення Угоди
Положення  угоди  впорядковані  за  трьома  напрямками:  і)  заснування

підприємницької  діяльності,  іі)  транскордонне  надання  послуг,  ііі)  тимчасове
перебування фізичних осіб за кордоном у рамках ділових поїздок.

Заснування  підприємницької  діяльності. Цей  напрямок  стосується  права
підприємств ( «юридичних осіб») або громадян ( «фізичних осіб») вести бізнес у
країні іншої сторони. Підприємства можуть створювати або придбавати філії  або
представництва. Фізичні особи можуть здійснювати свою діяльність як самозайняті
особи або створювати підприємства, які вони контролюють.

Угода  передбачає  національний  режим  і  режим  найбільшого  сприяння
заснуванню  підприємницької  діяльності.  Це  означає,  що  ЄС  і  Україна  повинні
надати «створеним» підприємствам режим, що є не менш сприятливим за той, який
застосовується  до  їхніх  власних  підприємств  або  підприємств  будь-якої  третьої
сторони залежно від того, який із них є більш сприятливим.

Проте для декількох секторів послуг і ЄС, і Україна мають

73



застереження, які обмежують цей національний режим або режим найбільшого
сприяння. Ці застереження викладені в додатках до угоди (Додаток XVI-A і D) і, по
суті, дублюють застереження сторін у рамках Генеральної угоди СОТ про торгівлю
послугами  (ГАТС),  яка  вступила  в  силу  в  1995  році.17 Україна  має  менше
застережень ніж ЄС і його держави-члени (таблиця 9.1). Ліберальний підхід України
відображає, головним чином, той факт, що вона має лише декілька застережень на
рівні СОТ (тобто згідно з її Графіком специфічних зобов'язань у секторі послуг).
Важливо  зазначити,  що  ці  застереження  в  рамках  ПВЗВТ  перераховані  в
негативному списку. Це означає, що ЄС і Україна за замовчуванням відкриватимуть
усі  сектори послуг,  за  винятком тих,  до яких застосовуються застереження (щоб
дізнатися більше див. додатки). Такий підхід гарантує автоматичне охоплення нових
послуг, не зазначених у переліку винятків.

Україна має, наприклад, декілька важливих застережень щодо права власності
на землю (згідно з якими іноземні громадяни та особи без громадянства не мають
права  на  придбання  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення).  У
декількох  інших  секторах  Україна  вимагає,  щоб  постачальник  послуг  мав
українське громадянство (наприклад, нотаріальні послуги, права власності на лісові
угіддя  або  управління  діяльністю  навчальних  закладів)  або  отримав  ліцензію
(наприклад,  декілька  видів  поштової  діяльності),  або  відповідав  професійним
кваліфікаційним  вимогам  відповідно  до  українського  законодавства  (наприклад,
медичні  та  стоматологічні  послуги;  послуги,  пов'язані  з  охороною  здоров'я  і
соціальні  послуги).  Україна  також не має  національного режиму або  зобов'язань
ННС для послуг повітряних перевезень і національних каботажних перевезень.

Перелік  застережень  ЄС ускладнюється  відмінністю між горизонтальними й
секторальними застереженнями та включає в себе як застереження ЄС у цілому, так
і  застереження  окремих  держав-членів  ЄС.  Що  стосується  горизонтальних
застережень  (тобто  застережень,  які  застосовуються  до  всіх  секторів  або
підсекторів),  важливі  застереження  ЄС  у  цілому  стосуються,  наприклад,  видів
економічної  діяльності,  які  вважаються  комунальними  послугами  або  можуть
піддаватися державній монополії. Декілька окремих держав-членів ЄС мають свої
власні  застереження,  наприклад,  щодо  придбання  нерухомості.  ЄС  у  цілому  та
окремі  держави-члени  зберігають  численні  застереження  у  сфері  сільського
господарства і полювання, рибальства, видобування викопного палива, професійних
послуг, фінансових послуг, транспортних послуг тощо.

Угода  також  містить  застереження  про  мораторій,  яке  забороняє,  з
урахуванням  застережень,  наведених  у  Додатку,  ЄС  та  Україні  приймати  нові
дискримінаційні  положення  щодо  заснування  юридичних  осіб  іншої  сторони
порівняно  з  їхніми  власними  юридичними  особами.  Є  також  нежорстке

17 Щоб ознайомитися із застереженнями сторін в рамках ГАТС, див. http  ://  i  -  tip  .  wto  .  org  /  services  /  Search  .  aspx  .
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зобов'язання,  яке  передбачає  подальше  обговорення  положень  щодо  захисту
інвестицій і механізму вирішення спорів між інвесторами й державою.

(ЧАСТИНА ІІІ)

10.9. Державні закупівлі 
10.10.Права інтелектуальної власності 
10.11.Політика щодо конкуренції 

10.9. Державні закупівлі
Державні  закупівлі  мають  велике економічне  значення  як  для  ЄС, так  і  для

України. Вони становлять близько 18% ВВП ЄС і є великим потенційним ринком
для українських компаній. ПВЗВТ передбачає поступову взаємну лібералізацію рин-
ків державних закупівель сторін за жорсткої умови, що Україна запровадить основні
правила державних закупівель ЄС. Україна повинна забезпечити чесні та прозорі
державні закупівлі  товарів,  робіт  і  послуг,  гарантувати  здорову  конкуренцію,
боротися  з  корупцією  і  досягати  найвищої  ефективності  витрачання  коштів
платників податків.
Положення Угоди

У  Главі  ПВЗВТ,  присвяченій  державним  закупівлям,  ЄС  та  Україна
домовилися про забезпечення взаємного доступу до ринків державних закупівель на
основі принципу національного режиму на загальнодержавному, регіональному та
місцевому рівнях  для  державних контрактів  та  договорів  концесії  у  традиційних
галузях економіки, а також у комунальному господарстві. Ця Глава застосовується
до  будь-якого  органу  державної  влади  або  органу  місцевого  самоврядування,
включаючи  державні  комунальні  підприємства  та  приватні  підприємства,  які
здійснюють  діяльність  на  підставі  спеціальних  та  виключних  прав.  Ця  Глава  не
застосовується до закупівель у сфері оборони.

Правила закупівель у ПВЗВТ застосовуються тільки до контрактів,  вартість
яких перевищує відповідні порогові значення, наведені в Додатку XXI-P (таблиця
10.1). Угода передбачає, що ці порогові значення повинні бути ухвалені в момент
набрання  чинності  Угодою  для  приведення  їх  у  відповідність  із  пороговими
значеннями, передбаченими в директивах ЄС.

ПВЗВТ  містить  положення,  які  стосуються  i)  інституційних  реформ  та
укладання  державних  контрактів;  ii)  наближення  законодавства  України  до
законодавства ЄС у сфері державних закупівель; ш)доступу до ринків.

Інституційні  реформи. Україна  повинна  встановити  та  підтримувати
відповідну  організаційну  структуру,  необхідну  для  належного  функціонування
системи її державних закупівель. Зокрема, Україна повинна визначити центральний
орган виконавчої влади, відповідальний за економічну політику, наділений повнова-
женнями щодо  забезпечення  послідовної  політики  в  усіх  аспектах,  пов'язаних  із

75



державними  закупівлями,  який  також  нестиме  відповідальність  за  впровадження
положень цієї Глави. Україна також повинна створити окремий неупереджений та
незалежний орган, завданням якого буде перегляд рішень, прийнятих замовниками в
процесі укладання контрактів.

10.10.Права інтелектуальної власності

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

Положення Угоди
Цілями  глави  ПВЗВТ  щодо  прав  інтелектуальної  власності  є  спрощення

створення  й  комерційного  використання  інноваційних  продуктів,  а  також
досягнення належного та ефективного рівня охорони й захисту прав інтелектуальної
власності.  Вона доповнює та визначає додаткові зобов'язання України за Угодою
СОТ про торговельні  аспекти  прав  інтелектуальної  власності  (ТРІПС).  Ця  угода
СОТ встановлює мінімальні рівні охорони, які кожна держава має забезпечити для
інтелектуальної власності інших членів СОТ. ПВЗВТ підтверджує ці правила СОТ і
навіть виходить за їхні межі за декількома напрямками. Це має важливе значення
для України, оскільки вона повинна поширити ці положення «ТРІПС-плюс» на всіх
членів СОТ відповідно до положення ТРІПС про режим найбільшого сприяння (ст.
4 ТРІПС). Крім Угоди ТРІПС і ПВЗВТ, Україна також перебуває під тиском з боку
США, які вимагають реформувати її систему ПІВ. Україна фігурує у спеціальному
звіті  «301 Priority  Watch List»  через  широко поширене (і  визнане)  використання
нелегального програмного забезпечення українськими органами державної влади та
неспроможність  ефективно  боротися  з  широко  поширеними  порушеннями
авторських прав у мережі Інтернет (див. нижче).

На  відміну  від  інших  глав  ПВЗВТ,  розділ  щодо  ПІВ не  зобов'язує  Україну
адаптувати її законодавство до цілої низки законів ЄС у сфері прав інтелектуальної
власності, який додається до Угоди.

Однак  основний  текст  ПВЗВТ  є  дуже  докладним,  і  його  положення
відображають, а іноді просто копіюють деякі принципи й процедури законодавства
ЄС у  сфері  ПІВ.  ПВЗВТ визначає  правила  щодо авторських  прав,  торговельних
марок,  географічних  зазначень,  технологічних  розробок,  включаючи  докладні
положення щодо їх захисту.
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Авторське  право. Сторони  повинні  дотримуватися  декількох  міжнародних
конвенцій та угод (наприклад, Римської конвенції про охорону інтересів виконавців,
виробників  фонограм  і  організацій  мовлення,  Бернської  конвенції  про  охорону
літературних та художніх творів, і Договору Всесвітньої організації інтелектуальної
власності). Що стосується строку дії авторських прав, ПВЗВТ визначає, що права
автора літературного або художнього твору є чинними протягом життя автора та 70-
ти років після його смерті. Права автора на наукові праці є чинними протягом 30-ти
років після їх публікації. Угода також охоплює питання ефірного мовлення й до-
ведення  до  відома  публіки;  охорони  технічних  заходів;  комп'ютерні  програми;
права  на  інформацію  про  управління  справами  і  права  на  розповсюдження.
Положення  про  співробітництво  у  сфері  колективного  управління  правами,  яке
виходить за межі угоди ТРІПС, передбачає, що організації колективного управління
сторін18укладають між собою угоди з метою взаємного забезпечення більш простого
доступу й обміну інформацією між ЄС та Україною, а також забезпечення взаємної
передачі авторської винагороди за використання творів сторін.

Торговельні марки. Україна має запровадити справедливу й прозору систему
реєстрації  торговельних  марок,  у  якій  відмова  відповідного  органу  з  реєстрації
торговельних  марок  у  реєстрації  торговельної  марки  є  належним  чином
обґрунтованою,  включаючи  можливість  оскаржити  таку  відмову  та  оскаржити
остаточну  відмову  в  судовому  порядку.  Україна  повинна  забезпечити  загаль-
нодоступну електронну базу даних заявок на торговельні марки та інформації про
реєстрацію  торговельних  марок.  Реєстрація  торговельної  марки  підлягає
анулюванню,  якщо  протягом  безперервного  п'ятирічного  періоду  вона  не  була
введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно
яких вона зареєстрована.

10.11.Політика щодо конкуренції

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

Антиконкурентні дії та злиття. ПВЗВТ забороняє і передбачає покарання за
антиконкурентні господарські дії та операції, такі як:

18 Наприклад, органи створені згідно з національним законодавством у сфері ПІВ, які представляють інтереси власників певних 
ПІВ і несуть відповідальність за управління ПІВ їхніми учасниками, зокрема, органи колективного управління, відповідальні за 
стягнення роялті за авторськими правами музикантів.
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(a) угоди,  узгоджені  дії  суб'єктів  господарювання  та  рішення  об'єднань  суб'єктів
господарювання,  метою  або  наслідками яких  є  перешкоджання,  обмеження,
спотворення чи суттєве послаблення конкуренції на території будь-якої зі сторін;

(b) зловживання  одним  або  кількома  суб'єктами  господарювання  домінуючим
становищем на території будь-якої зі сторін;

(c) концентрація  суб'єктів  господарювання,  що  призводить  до  монополізації  чи
значного обмеження конкуренції на ринку на території будь-якої зі сторін.

Ці принципи взяті з антимонопольного законодавства ЄС (тобто, Ст. 101 і 102
TFEU).  Вищезазначені  дії  забороняються тільки «у тій мірі,  у  якій вони можуть
вплинути на торгівлю між сторонами». Однак Європейська Комісія дуже широко
тлумачить дії, що можуть вплинути на торгівлю між державами-членами ЄС, і вста-
новлює досить  низькі  вимоги до заходів,  які  не  вважаються  такими, що істотно
впливають на торгівлю, зокрема, якщо (а) сукупна ринкова частка сторін на будь-
якому  відповідному  ринку  не  перевищує  5-ти  відсотків;  (б)  сукупний  річний
товарообіг підприємств не перевищує 40 мільйонів євро. Отже, можна припустити,
що подібне тлумачення може застосовуватися до ПВЗВТ.

ПВЗВТ  надає  Україні  значну  свободу  в  плані  способів  запровадження  й
забезпечення  дотримання  цих  антимонопольних  принципів  і  принципів  щодо
злиття.  Згідно  з  угодою  Україна  повинна лише  забезпечити  i)  застосування
законодавства про конкуренцію, яке ефективно протидіє антиконкурентним діям, та
ii)  функціонування  органів,  уповноважених  і  належним  чином  обладнаних  для
забезпечення  ефективного  застосування  законодавства  про  конкуренцію.  Це
законодавство про конкуренцію і  правоохоронні органи мають бути прозорими і
недискримінаційними,  дотримуватись принципів  процесуальної  справедливості  і
прав на захист. Хоча Україна не зобов'язана адаптувати своє законодавство до всіх
положень законодавства ЄС про конкуренцію і злиття, вона повинна запровадити
конкретні положення важливих регламентів ЄС щодо конкуренції протягом трьох
років після набрання чинності ПВЗВТ. Наприклад, Україна повинна наблизити своє
законодавство до граничних рівнів концентрації відповідно до Регламенту ЄС про
злиття (№ 139/2004), які визначають, коли злиття має «масштаби ЄС» і, відповідно,
про нього необхідно повідомити Європейську Комісію, а також надати обов'язкове
повідомлення  про  нього  на  вимогу  Директиви  1/2003.  Останнє  означає,  що
український  антимонопольний  орган  повинен  належним чином  публікувати  свої
рішення, враховуючи законність інтересів підприємств, щоб не завдати шкоди їхній
комерційній таємниці.

Державна допомога. Положення цієї частини застосовуються до всіх товарів і
послуг, за винятком сільськогосподарської продукції та рибальства. Положення цієї
частини ПВЗВТ великою мірою відображають основні положення законодавства ЄС
про конкуренцію. Відображаючи положення Статті 107(1)  TFEU,  ПВЗВТ передба-
чає, що:
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будь-яка  допомога,  надана  Україною  або  [країнами-членами Європейського
Союзу]  з  використанням  державних  ресурсів, що  спотворює  або  загрожує
спотворити  конкуренцію шляхом надання  переваг  окремим підприємствам або
виробництву окремих товарів,  є несумісною з належним функціонуванням цієї
Угоди в тій мірі, у якій вона може впливати на торгівлю між Сторонами.

Завдання для самоперевірки та самоконтролю

1. У чому полягає концептуальна сутність поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі 
між Україною та ЄС?

2. Чому Угода визначає зону вільної торгівлі як поглиблену та всеосяжну?
3. Що таке національний режим?
4. Як здійснюється доступ товарів на ринки?
5. Які Ви знаєте засоби захисту торгівлі?
6. Що таке технічні бар'єри у торгівлі;
7. У чому полягають санітарні та фітосанітарні заходи?
8. Як здійснюється торгівля послугами та електронна торгівля?
9. Як здійснюються державні закупівлі згідно УА?
10. Що таке система «ProZorro»?

Ключові слова та основні терміни

– ПВЗВТ;
– національний режим;
– засоби захисту торгівлі;
– технічні бар'єри;
– санітарні та фітосанітарні заходи;
– електронна торгівля;
– торгівля послугами;
– державні закупівлі;
– інтелектуальна власність;
– конкуренція;
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Тема 11: Економічне, галузеве та фінансове співробітництво

11.1. Поняття економічного співробітництва між Україною та ЄС
11.2. Основні види економічного співробітництва

1) макроекономічна допомога та фінансове співробітництво;
2) фінансові послуги, транспорт;
3) енергетика, охорона довкілля;
4) сільське господарство;
5) захист споживачів, соціальна політика. 

11.1. Поняття економічного співробітництва між Україною та ЄС

З точки зору макроекономіки за роки своєї незалежності Україна досягла лише
незначного  успіху  в  реформуванні  економічної  політики,  демонструючи
незадовільні результати, за винятком періодів дуже вигідних товарних цін. У 2014-
2015 рр. Україна пережила серйозну економічну кризу і зазнала інфраструктурних
втрат через російську агресію, яка ще більше загострила негативні наслідки світової
економічної кризи. Проте зараз країна проводить масштабні реформи економічної
політики  (наприклад,  в  енергетичному  секторі)  під  спільним  впливом  програми
підтримки  МВФ  і  ПВЗВТ.  ЄС надає  значну  фінансову  допомогу  за  різними
каналами,  включаючи  макроекономічні  позики,  що  доповнюють  кошти  МВФ,  а
також бюджетну підтримку та інвестиції  від ЄІБ і ЄБРР. За період  20142020 рр.
обсяг цієї допомоги може сягнути 11 млрд. євро.

Фінансовий  сектор  України  знаходиться  під  сильним  тиском,  зумовленим
необхідністю  втримати  стабільність  банківської системи  й  забезпечити
обслуговування  зовнішнього  боргу.  Тим  не менше,  уряд  і  Центральний  банк
продовжують  реалізовувати  комплексну  довгострокову  програму  з  оновлення
нормативно-правових актів  на  основі  законодавства  ЄС  як  важливу  складову
загального процесу реформування економіки.

Енергетичні  положення Угоди мають вирішальне значення як з економічної,
так  і  з  геополітичної  точки  зору  і  передбачають зобов'язання  з  наближення
відповідного законодавства до багатьох законів ЄС, але виконання цього завдання в
рамках Договору про заснування Енергетичного співтовариства відстає від графіка.
Незважаючи  на  це,  енергетична  політика  України  сьогодні  нарешті зазнає
радикальних і давно назрілих змін. Сьогодні виконується робота з диверсифікації
поставок  газу  з  метою  позбутися  колишньої тотальної  залежності  від  Росії  за
допомогою реверсу газу із сусідніх держав-членів ЄС. Енергозберігаючі програми,
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що відповідають стандартам ЄС, мають життєво важливе значення для досягнення
незалежності в питаннях поставок газу. Проте на внутрішньому ринку побутових
споживачів цей процес буде довготривалим і дуже дорогим, і для його реалізації
європейські  фінансові  установи вже  починають  надавати  допомогу.  Основна
програма забезпечення безпеки зруйнованого атомного реактора на Чорнобильській
АЕС  реалізується  за  значної  фінансової  допомоги  з  боку  ЄС,  ЄБРР та  інших
міжнародних донорів.

Ефективне виконання глави Угоди, яка присвячена питанням охорони довкілля,
дозволить значно покращити стан справ у сфері його охорони в Україні. Досягти
цієї  мети можна буде тільки в довгостроковій перспективі.  До числа фінансових
установ, які здійснюють необхідні інвестиції, входять ЄІБ і ЄБРР.

Україна має величезні виробничі потужності й потенціал в агропродовольчому
секторі. Реформи, ініційовані в пострадянський період, розпочиналися повільно, але
сьогодні  впроваджуються  дуже  активно.  Угода  містить  багато  посилань  на
сільськогосподарське законодавство ЄС, але є гнучкою щодо обсягу, у якому воно
має застосовуватися, і не передбачає жодних обов'язкових графіків виконання.

ПВЗВТ  докладно  описує  стандарти  та  норми  ЄС  стосовно автомобільних,
залізничних,  морських  перевезень,  перевезень  внутрішніми  водними  шляхами  і
комбінованих перевезень, які Україна поступово впроваджуватиме. Україна відіграє
стратегічно  важливу  роль  у  загальноєвропейських  коридорах  автомобільного  та
залізничного сполучення. ЄБРР і ЄІБ фінансують інвестиції у поліпшення цих та
інших важливіших аспектів транспортної інфраструктури.

Весь сектор цифрових технологій, який включає в себе електронні комунікації і
всю  галузь  ІКТ,  є  невід'ємною  частиною  економічної  реформи  і  процесу
модернізації. Україна має значний людський капітал у цій сфері, що є основою для
швидкого розвитку сектору, включаючи доходи від аутсорсингу. Угода передбачає
наближення до регуляторної практики ЄС.

11.2. Основні види економічного співробітництва.

Макроекономічна допомога та фінансове співробітництво
Макроекономічний  контекст Протягом  першої  декади  пострадянського

періоду Україна пережила найбільш драматичну рецесію в порівнянні з багатьма
іншими перехідними економіками. Реальний ВВП зменшився на 59% протягом 1990
-  1999  років,  а  коригування  ситуації  на  ринку праці  в  основному відбувалося  у
формі  різкого  падіння рівня  реальних  заробітних  плат.  Незважаючи  на  поступ,
досягнутий у сфері приватизації та лібералізації цін, більшість структурних реформ
було відкладено.

Відновлення  економіки  розпочалося  у  2000  році  внаслідок підвищення
світових  цін  на  сировинні  товари,  а  пізніше  завдяки зростанню  внутрішнього
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попиту.  Зростання реального ВВП складало 6,9% у середньому протягом 2000 -
2008 років.

Тим не менше, органи влади України не скористалися цими роками стрімкого
зростання  для  запровадження  реформ.  Податковий  та  регуляторний  тягарі
залишилися високими, а реформи у сфері пенсійного та соціального забезпечення,
охорони  здоров'я  та освіти  не  було  завершено.  Значне  загальне  субсидіювання
енергетики  передбачало  надання  знижки  на  тарифи  на  газ,  опалення  та
електроенергію.  Разом  із  тим,  уряду  вдалося  досягти  успіхів  у  лібералізації
міжнародної торгівлі, що дозволило країні стати членом СОТ у травні 2008 року.

Економіка  України  ввійшла  в  стадію  рецесії  у  2008  році, оскільки  світова
фінансова  криза  ще  більше  поглибила  її  слабкість.  Відбулася  різка  девальвація
гривні, що призвело до високої інфляції. У 2008 та 2009 роках здійснення зовнішніх
платежів країни було підтримано позиками, отриманими в рамках програми МВФ,
але падіння зовнішнього та внутрішнього попиту зумовило значне зменшення ВВП
у 2009 році на 15,2%.

Економіка  почала  відновлюватися  у  2010  році.  Тим  не  менше, серйозні
бюджетні проблеми змусили уряд звернутися за іншою програмою МВФ, яку було
затверджено після прийняття українськими органами влади змін до бюджету, а саме
умов  підвищення тарифів  на  газ  для  населення  та  збільшення  незалежності
центрального  банку.  Було  затверджено  Податковий  кодекс  і  нову  редакцію
Бюджетного кодексу,  хоча при цьому було збережено високий рівень податків  і
несправедливе  адміністрування  податків,  також не було запроваджено фіскальну
децентралізацію.

У  2011  році  економіка  України  продовжувала  своє  відновлення,  проте  в
подальшому зовнішня ситуація погіршилася як у ЄС (спочатку з рецесією, а потім зі
стагнацією у 2012-13 роках), так і в Росії (зі сповільненням темпів зростання в 2012
році,  що призвело  до рецесії  в  2014  році).  При цьому з  2011  року  розпочалося
тривале падіння цін на сировинні товари та метал. Зовнішній попит на українську
продукцію залишався  слабким і  нестабільним.  У 2012  році зростання  реального
ВВП майже зупинилося,  а у  2013 році  розпочався новий етап рецесії.  Різко зріс
бюджетний  дефіцит,  при  цьому мав  місце  значний  тиск  на  валютний  ринок.
Економічна  ситуація знову  вказувала  на  необхідність  проваджувати  структурні
реформи, які відкладалися впродовж тривалого часу.

У 2014 та в 2015 роках Україна постає перед ще більш складними викликами -
відбувається  анексія  Криму  Росією,  воєнний конфлікт  на  Східному  Донбасі  та
надзвичайно складні фінансова й економічна кризи. Падіння реального ВВП склало
6,6% у 2014 році та 9,9% у 2015 році. Різко знизився обсяг випуску промислової
продукції,  частково  через  руйнування  та  закриття  частини  підприємств  на
окупованій території, порушення ланцюгів постачання та напружених торговельних
відносин  з  Росією.  Зниження  обсягу  експорту  та  зростання  попиту  на  іноземну
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валюту призвели до різкого знецінення гривні. Рівень інфляції середніх споживчих
цін сягнув 48,7% у 2015 році. Хиткої макроекономічної стабілізації було досягнуто
ближче до кінця 2015 року.

Положення Угоди та фінансова допомога від ЄС
Текст Угоди про асоціацію в частині макроекономічної співпраці (глава 2) є

стислим  і  простим.  Він  передбачає  регулярний  діалог  щодо  макроекономічної
політики  та  прогнозування.  Україна має  прагнути  до  "поступового  наближення
своєї  політики  до  політики  ЄС",  проте  Угода  не  місить  точного  правового
закріплення такого прагнення.

Фактична  макроекономічна  співпраця  та  фінансова  допомога  для  України  є
значною, проте ЄС, зазвичай, надає допомогу, яка доповнює допомогу з боку МВФ,
причому умови надання допомоги переважно збігаються. На період з 2014 по 2020
роки ЄС оголосив про надання пакету можливих фінансових заходів на загальну
суму 11  млрд.  євро,  включаючи  гранти  з  бюджету  ЄС  та  інвестиції  з  боку
Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) і Європейського банку реконструкції та
розвитку (ЄБРР).

Після  підписання  Угоди  про  асоціацію  в  червні  2014  року  ЄС надав  нові
макроекономічні позики Україні одночасно з основною програмою макроекономіч-
ної  допомоги  під  керівництвом  МВФ, включаючи  його  резервний  механізм  про
надання позики на суму 17 млрд. доларів США, який був узгоджений у квітні 2014
року. У січні 2015 року Комісія ЄС запропонувала позикову операцію на 1,8 млрд.
євро,  яка  була  узгоджена  органами влади  ЄС у  квітні  2015 року,  після  надання
позики на 1,6 млрд. євро в попередньому році. Проведення нової позикової операції
обумовлено укладенням меморандуму про взаєморозуміння, який був оперативно
узгоджений українськими органами влади в травні і в якому визначається політична
програма, що закріплена за позиками. Програма переважно побудована на порядку
денному  реформ,  що  запроваджуються  українськими органами  влади,  і  охоплює
широке коло питань,  включаючи управління державними фінансами,  організацію
управління та його прозорість, енергетичний сектор, системи соціального захисту,
ділове середовище та фінансовий сектор. Перший транш у розмірі 600 млн євро був
наданий  у  липні  2015  року.  На зазначені  кредити  нараховуються  проценти  за
низькою ставкою, а термін їх погашення настає через 15 років.

Фінансові послуги, транспорт
Фінансові  послуги.  Угода  передбачає  комплексне  затвердження  Україною

європейської системи регулювання банків,  страхування та ринків цінних паперів,
включно із затвердженням, принаймні як кінцевої цілі, всієї законодавчої бази ЄС.
Після  низки  значних  фінансових  криз  пріоритетне  завдання  фінансових  ринків
наразі полягає у забезпеченні їхньої системної цілісності та безпеки й ефективності
для  клієнтів,  щоб  економіка  та  промисловість  мали  відкритий  доступ  до
європейських ринків та були конкурентоспроможними та модернізованими.

Транспорт

83



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

Положення Угоди
Узагалі,  Угода  про  ПВЗВТ  передбачає  прогресивну  лібералізацію

автомобільного,  залізничного  транспорту  й  перевезень  внутрішніми  водними
шляхами, включаючи наближення до багатьох стандартів ЄС, а в певних випадках -
укладання в майбутньому спеціальних договорів. Перед укладанням таких договорів
ЄС та Україна не можуть обмежувати умови взаємного доступу до ринку. Взаємний
доступ до ринків для надання послуг із перевезення зможе матеріалізуватися лише в
тому випадку, коли Україна перейме і впровадить визначений перелік регуляторних
заходів ЄС. Повітряні перевезення згадуються, проте не входять у сферу дії Угоди
про  асоціацію.  Умови  щодо  взаємного  доступу  до  ринку  в  цьому  секторі
регулюються двосторонньою Угодою про спільний авіаційний простір, яка очікує на
повну ратифікацію.

Перспективи імплементації
На транспортний сектор припадає 7% ВВП України і 6% загальної зайнятості

населення. Пріоритетами реформи уряду в цій сфері є: відповідність європейським
стандартам,  зменшення  ролі  держави  в  діяльності  монополій,  децентралізація
функції  Міністерства  інфраструктури  і  приватизація  прибуткових  операційних
підрозділів державних підприємств.

Для гармонізації  транспортного законодавства України з законодавством ЄС
Міністерством  інфраструктури  були  внесені  зміни  в  правила  перевезення
небезпечних вантажів і  стандарти для номерних знаків, а також спрощено ділове
середовище в морських портах. Наразі основна ціль полягає в підписанні Угоди про
спільний авіаційний простір із ЄС.

Автомобільний  транспорт. Цей  вид  транспорту  є  найбільш  дієвим  в
економічному плані у стосунках ЄС - Україна і демонструє швидке зростання як у
сфері  міжнародних  вантажних  автомобільних  перевезень,  так  і  перевезень
пасажирів. Близько 80% обсягу експорту ЄС до України і 30% імпорту у вартісному
виразі перевозиться автомобільним транспортом. Дані Євростату вказують на те, що
5,3 млн тонн експорту ЄС і 3,5 млн тонн імпорту ЄС перевозяться автомобільним
транспортом  до  України  /  з  України  кожного  року.  Розвиток  доріг  загального
використання в Україні наразі відстає від темпів моторизації в країні, а операційний
стан доріг є вкрай незадовільним. Середня швидкість на дорогах в Україні в 2-3 рази
менша за таку швидкість у західних країнах.  Довжина автомагістралей в Україні
складає лише 200 км.

Один  із  найбільших  викликів,  перед  яким  постала  Україна,  -  це  висока
смертність у результаті дорожньо-транспортних пригод.
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На  момент  написання  роботи,  до  Верховної  Ради  не  вносилися  будь-які
законодавчі акти такого характеру. Тим не менше, у грудні 2015 року Кабінетом
Міністрів було затверджено проект закону "Про приведення законодавства України
у сфері автомобільного транспорту у відповідність до актів Європейського Союзу»,
який був поданий до Верховної Ради 23 грудня 2015 року.19 Подальші ініціативи
щодо  наближення  стосуються  доступу  до  ринку,  робочого  часу,  пристроїв
обмеження швидкості, тахографів та технічних оглядів.20

Повітряні  перевезення. Протягом останніх  років авіаційний сектор України
демонстрував дуже швидкий розвиток. Часто це відбувалося завдяки безвізовому
режиму  для  громадян  ЄС  для  поїздок  до  України,  сприянню  отриманню  віз
громадянам України для поїздок до Європи і значним інвестиціям в інфраструктуру
при  проведенні  чемпіонату  Європи  з  футболу  2012  року.  Очікується,  що  цей
стрімкий розвиток триватиме та навіть прискориться після набуття чинності УСАП.

У  2015  році  на  внутрішньому  ринку  України  працювали  29  українських
авіакомпаній  .  Міжнародні  перельоти  пропонуються  9-ма  українськими та  35-ма
іноземними  авіакомпаніями.  Найбільшими  компаніями  за  обсягами  перевезення
пасажирів  у  2015  році  були  Міжнародні  Авіалінії  України,  ЮТейр-Україна,
Авіакомпанія «Роза вітрів» та Дніпроавіа. Вісімнадцять компаній пропонують по-
слуги з перевезення вантажів. Найбільшими з них є Антонов, Авіалінії Maximum,
Міжнародні Авіалінії України, ЗетАвіа та Урга. З-поміж 20-ти активних аеропортів
в Україні найбільшими є Бориспіль (поблизу Києва), Київ (Жуляни), Одеса, Львів,
Харків і Дніпро.

У  2015  році  обсяг  пасажирських  перевезень  повітряним  транспортом
українськими  авіаперевізниками  зменшився  на  2,7%  до  6,3  млн.  пасажирів.
Міжнародні перевезення пасажирів авіаційним транспортом зменшилися на 2,6% до
5,7 млн. пасажирів. Пасажиропотік через українські аеропорти зменшився на 1,9%
до 10,7 млн. пасажирів. Таке падіння попиту на поїздки повітряним транспортом
триває з 2014 року, в основному, внаслідок нестабільної політичної та економічної
ситуації в країні.

Україна  також  бажає  привести  своє  виробництво  літаків  Антонов  у
відповідність до вимог законодавства ЄС і бажає отримати сертифікацію UA, яка
вважатиметься рівнозначною стандартам ЄС. Україна зберігала за собою право на
сертифікацію  старіших  версій  літаків  Антонов,  проте  на  нові  моделі  необхідно
отримувати сертифікати EASA з метою здійснення польотів усередині ЄС.

Охорона довкілля
Розділ Угоди, що присвячений захисту довкілля, є надзвичайно амбіційним і

зобов'язує  Україну  співпрацювати  з  усього  спектра  питань,  які  стосуються
державної політики щодо захисту довкілля. Впровадження буде довгим та складним
процесом, враховуючи те, що Україна знаходиться лише у відправній точці, проте
його кінцевий результат означатиме кардинальну трансформацію якості довкілля та
модернізацію основних галузей важкої промисловості в країні.
19 Див. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57545.
20 Для  лібералізації  ринку  автомобільних  перевезень  Україна  запропонувала  на  засіданні  Комітету  асоціації,  яке  було
проведено 13-15 липня 2015 року, підписати нову двосторонню угоду з ЄС. На вимогу Європейської Комісії 15 серпня 2015
року Україна подала заповнений опитуваль- ник щодо аналізу ринку автомобільних перевезень України. Див. www. kmu.gov.ua/
document/248531076/Non%20paper_Cluster%203_final_en_ F0R%20WEB%20(1).pdf.
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Положення Угоди
Україна  погодилася  провести  поступове  наближення свого  законодавства  до

законодавства ЄС у межах часу від двох до десяти років у відповідності до Додатку
XXIX Угоди, у якому надається перелік 35-ти директив ЄС. Вони представляють
основну  частину  природоохоронного  законодавства  та  політики  ЄС,  включаючи
методи  управління  природоохоронною  діяльністю,  якість  повітря  та  води,
поводження  з  відходами,  промислове  забруднення  та  фактори  небезпеки,  захист
природи,  використання ГМО (генетично модифікованих організмів)  у  сільському
господарстві та зміни клімату.

Запровадження  законодавства  ЄС  щодо  запобігання  та  контролю
катастрофічних  промислових  аварій було  простимульовано  великою  аварією на
хімзаводі  в  італійському  місті  Севесо  в  1976  році.  Прийнята  в  результаті
Севесівська Директива (96/82/ЄС) була пізніше змінена з огляду на уроки, які були
засвоєні  в  результаті  пізніших  інцидентів,  що  мали  місце  в  Бхопалі,  Тулузі  та
Енсхеде  (2012/18/ЄС).  Дія  Директиви  наразі  поширюється  більш,  ніж  на  10  000
промислових  об'єктів  у  межах  ЄС,  на  яких  використовуються  або  зберігаються
небезпечні  речовини у великих кількостях.  Такими об'єктами переважно є ті,  які
працюють  у  хімічному,  нафтохімічному,  логістичному  та  металообробному
секторах.  Директива  посприяла  зменшенню  кількості  великих  аварій,  і  загалом
сприймається  як  контрольний  орієнтир  для  політики  щодо  запобігання
промисловим аваріям і взірцем для наслідування законодавцями в багатьох країнах
у всьому світі.

Природне  середовище  існування. Охорона  природи  розглядається  у  двох
Директивах про збереження природного середовища існування та збереження диких
птахів  (92/43/ЄС  та  2009/147/ЄС).  Ці  Директиви  встановлюють  принципи  та
процедури визначення  спеціальних охоронних зон  і  можуть слугувати  корисним
довідниковим матеріалом для роботи українських НУО в цій сфері.

Зміна клімату. Центральним елементом політики ЄС щодо зміни клімату є
Директива  щодо  системи  торгівлі  дозвільними  одиницями  на  викиди  (СТВ)
(2003/87/ЄС,  оновлена  Директивою  2009/29/ЄС);  Україна  має  запровадити
співставну систему протягом 2 років. Це передбачає створення системи реєстрації
відповідних установок, національного плану для розподілу дозвільних одиниць між
установками та розробку системи торгівлі цими дозволами на внутрішньому ринку.
Крім  цього,  Україна  зобов'язується  повністю  впровадити  Кіотський  Протокол  і
розробити довгостроковий план дій із подолання наслідків та скорочення викидів
парникових газів.

Захист споживачів
Законодавство  ЄС  призначене  для  забезпечення  постійно  високого  рівня

захисту здоров'я і безпеки споживачів завдяки суворим спільним правилам безпеки
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та стандартам продукції і послуг, які перебувають в обігу на внутрішньому ринку
(див. ст. 203204 щодо географічних зазначень).  Багато політик ЄС безпосередньо
стосується споживачів.  Це особливо важливо для таких сфер як телекомунікації,
сектор  цифрових  послуг,  енергетика,  транспорт  та  харчова  промисловість.  Крім
того, ЄС було затверджено заходи, спрямовані на збільшення прозорості та доступу
до роздрібних фінансових послуг і полегшення процесу зміни банківських рахунків.
Ця тенденція виведення на перший план питань захисту споживачів відображена в
Угоді про асоціацію, яка інтегрує інтереси споживачів у своїх політиках.

У Главі 20, де йдеться про захист споживачів, тим не менш, встановлюється
певна  кількість  загальних  зобов'язань.  Основоположним  із  них  є  те,  у  якому
зазначено, що сторони Угоди «мають співпрацювати з метою забезпечення високого
рівня  захисту  прав  споживачів  та  досягнення  сумісності  між  їхніми  системами
захисту прав споживачів» (Стаття 415). Це потребує, окрім усього іншого, обміну
інформацією про системи захисту споживачів; застосування експертизи з правового
та  технічного  потенціалу  в  цій  сфері  з  метою впровадження відповідних систем
законодавства  та  ринкового  нагляду;  удосконалення  інформації,  що  надається
споживачам; заохочення розвитку незалежних асоціацій споживачів (Статті 416 та
418).

Дуже важливо, що вона також вимагає від України поступово наближати своє
законодавство  до  норм  ЄС  згідно  з  Додатком  XXXLX  до  Угоди,  при  цьому
уникаючи створення бар'єрів у торгівлі. Слід зауважити, що Україна взяла на себе
зобов'язання дотримуватися більш жорстких часових графіків впровадження, аніж
Грузія (три роки замість п'яти).

Слід  зазначити,  що  в  2013  році  Європейська  Комісія  затвердила  Пакет
документів  щодо  безпеки  продукції  та  ринкового  нагляду,  який  має  на  меті
подальше  вдосконалення  безпеки  продукції,  зокрема  завдяки  розширенню
ідентифікації та простежуванню продукції. Разом із тим, Комісія затвердила заходи
для підсилення безпечності  харчового ланцюга.  Нові  правила безпечності  косме-
тичних засобів набули чинності всередині 2013 року.

Завдання для самоперевірки та самоконтролю

1. Розкрийте сутність поняття «економічне співробітництво».
2. У чому полягає макроекономічна співпраця між Україною та ЄС?
3. За допомогою яких механізмів здійснюється фінансова допомога від ЄС для України?
4. Назвіть основні умови співпраці України з ЄБРР та ЄІБ.
5. Як Угода про асоціацію регламентує регулювання ринку фінансових послуг?
6. У чому полягає національний режим щодо заснування та транскордонного надання послуг?

Ключові слова та основні терміни

– економічне співробітництво;
– транш;
– фінансова допомога;
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– Інвестиційний фонд сусідства;
– Європейський інвестиційний банк;
– пан'європейські коридори;
– Енергетичне Співтовариство;

Тема 12: Основні проблеми та перспективи реалізації угоди про асоціацію з ЄС

12.1. Політико-правовий вимір виконання угоди про асоціацію
12.2. Економічні наслідки впровадження асоціації з ЄС
12.3. Зростання ролі громадянського суспільства при виконанні угоди про 

асоціацію

12.1. Політико-правовий вимір виконання угоди про асоціацію

З  1  січня  2016  року  Угода  про  асоціацію  набула  чинності  через  механізм
тимчасового застосування у частині, що стосується економіки та торгівлі. З цієї дати
Україна  повною мірою виконує зобов'язання  в  частині  Поглибленої  і  всеосяжної
зони вільної торгівлі (ПВЗВТ або ЗВТ). Водночас Європейський Союз ще з квітня
2014 року в односторонньому порядку почав виконувати свою частину зобов'язань у
сфері економіки та торгівлі - використовуючи механізм односторонніх преференцій.
Станом на момент публікації даної доповіді (квітень 2016 року) повністю створені
та  функціонують  органи  асоціації:  Рада  асоціації,  Комітет  асоціації  (включно  з
підкомітетами),  Парламентський  комітет  Асоціації,  Платформа  громадянського
суспільства.

Поетапний процес набуття чинності та перші кроки у впровадженні Угоди вже
дають підстави для перших висновків та узагальнень.

Юридичний вимір виконання Угоди про асоціацію.
Уся проблематика виконання Угоди про асоціацію в правовому вимірі виникає

з  того факту,  що Угода є  артефактом міжнародного правопорядку (міжнародним
договором,  укладеним  державами  та  міжнародними  організаціями),  тоді  як
поведінка її кінцевих адресатів - громадян і компаній, - на зміну якої спрямована
Угода,  насамперед  у  частині  ЗВТ,  переважно  регулюється  нормами
внутрішньодержавних правопорядків України, держав-членів ЄС та Європейського
Союзу.

З цієї перспективи умовно всі положення Угоди можна поділити на дві групи:
1) які мають пряму дію в національному правопорядку, тобто адміністративні

та  судові  органи  Сторони  безпосередньо  застосовують  їх  як  джерело  прав  та
обов'язків фізичних і юридичних осіб;
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2) які  не  мають  прямої  дії,  оскільки  потребують  від  Сторони/Сторін  Угоди
вжиття  певних  дій  (насамперед  прийняття  законодавчих  актів),  що  дозволять
нормам Угоди регулювати суспільні відносини.

Кінцевою метою Української держави у юридичній площині є створення такої
ситуації,  коли український правопорядок дозволяє фізичним і юридичним особам
ефективно  користуватися  всіма  можливостями,  що  випливають  з  будь-яких
положень Угоди.

В  українському  суспільстві  прийняття  законодавства  на  виконання  Угоди
сприймається  як  центральний  компонент  державної  політики  європейської
інтеграції, а кількість і якість прийнятих «євроінтеграційних» законів - як ключовий
критерій оцінки якості державної політики у цій сфері. І це закономірно, оскільки
гармонізацію законодавств України та ЄС покладено в основу ЗВТ Україна - ЄС21 і
секторальної співпраці та,  відповідно, економічної інтеграції  Сторін,  а переважна
більшість положень Угоди не мають прямої дії.

Наближення законодавства України до права ЄС
Наближення  законодавства  -  тривалий  і  безперервний  процес,  актуальність

якого буде зберігатися протягом усього строку дії Угоди про асоціацію, який наразі
визначений у її ст. 481 як необмежений. Більше того, по суті будь-яка більш-менш
глибока  співпраця  України  з  Європейським  Союзом  за  межами  Угоди  вимагає
здійснення наближення законодавства,  як,  наприклад,  у  випадку реалізації  Плану
дій  щодо  лібералізації  ЄС  візового  режиму  для  України,  участі  України  в
Енергетичному  співтоваристві  чи  виконання  майбутньої  угоди  про  спільний
авіаційний простір.

Тому  очевидною  є  необхідність  створення  інституціоналізованої  системи
наближення законодавства, що буде здатна накопичувати інституційну пам'ять і не
залежатиме  від  змін  політичного  ландшафту.  Із  чинного  конституційного  ладу
випливає, що система повинна містити урядовий, парламентський і президентський
компоненти,  із  концентрацією  спроможності  на  урядовому  та  парламентському
компонентах.

Законодавчі засади механізму наближення законодавства

Наразі в Україні відсутній закон, який регулює відносини у сфері наближення
законодавства. Аналіз формально чинного Закону про адаптацію законодавства 2004
року22 дозволяє впевнено стверджувати, що його зміст втратив свою актуальність
внаслідок докорінних змін, що відбулися в ЄС і відносинах між Україною та ЄС,
насамперед після укладання Угоди про асоціацію. Оскільки, як свідчить практика,
цей закон фактично не застосовується, то його слід скасувати для усунення правової
невизначеності.

21 У характеристиці ЗВТ як «поглибленої та всеосяжної» слово «поглиблена» (англ. deep) прийнято пояснювати таким чином, що 
обов'язковою передумовою зняття перепон для доступу товарів та послуг Сторони до ринку іншої Сторони є взаємна гармонізація 
законодавств Сторін, що на практиці означає наближення законодавства України до законодавства ЄС.
22 Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 
18.03.2004 р. № 1629-IV.
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В  Україні  наразі  досить  поширена  думка,  що  необхідно  прийняти  новий
спеціальний  комплексний  закон  про  механізм  наближення  законодавства  або
прийняти спеціальний закон про виконання Угоди про асоціації, частина якого буде
присвячено механізму наближення23. При ухваленні рішення з цього питання варто
взяти до уваги три моменти.

12.2. Економічні наслідки впровадження асоціації з ЄС
З 1 січня 2016 року в Україні почав діяти Розділ IV Угоди про асоціацію між

Україною та ЄС, який стосується торгівлі та питань, пов'язаних з торгівлею, - так
звана поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ).

Але  фактично  застосування  багатьох  положень  Угоди  про  асоціацію,  які
стосуються  економіки,  почалось  раніше.  З  одного  боку,  це  було  застосування
автономних  торговельних  преференцій  ЄС,  що  можна  вважати  механізмом
часткового  впровадження положень ПВЗВТ24.  З  іншого боку,  з  1  листопада 2014
року  розпочалось  тимчасове  застосування  більшості  неторговельних  положень
Угоди  про  асоціацію,  у  тому  числі  положень  про  економічну  та  галузеву
співпрацю25.

Тому вже зараз, через кілька місяців після початку дії ПВЗВТ, можна не тільки
обговорювати можливості, але й аналізувати певні наслідки запровадження Угоди
про асоціацію для економіки України.

Економічний вплив Угоди про асоціацію можна умовно розділити на вплив на
зовнішньоекономічні відносини та на відносини всередині країни. Реалізація Угоди
впливає на зовнішні економічні відносини України безпосередньо з ЄС та з іншими
країнами.  В  експорті  товарів  цей  аспект  впливу  Угоди  вже  почав  проявлятись.
Вплив на імпорт можна буде оцінити за результатами 2016 року. Також до цього
пункту варто віднести прямі іноземні інвестиції (ПІІ) та інші канали надходження
зовнішнього  капіталу  в  країну.  Вплив  на  економічні  відносини всередині  країни
стосується бізнес-клімату, конкурентоспроможності, продуктивності тощо.

Як  для  зовнішніх,  так  і  для  внутрішніх  економічних відносин  важливими  є
скасування торговельних обмежень та гармонізація законодавства.  Але вплив цих
змін  має  різний  часовий  горизонт.  Скасування  ввізних  мит  стимулює  відносно
швидку  реакцію  економічних  суб'єктів,  а  отже  наслідки  можна  побачити  у
короткостроковій перспективі. Натомість гармонізація законодавства зазвичай має
розтягнуту в часі дію, а отже наслідки видно не одразу.

23 Зокрема, див.: Місія Європейського Парламенту з оцінки потреб під головуванням Пета Кокса. Доповідь та дорожня карта щодо

внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України. Вересень 2015 - Лютий 2016, с. 23, 24.

24 Regulation (EU) No 374/2014 of the European Parliament And of The Council of 16 April 2014 on the reduction or elimination of 
customs duties on goods originating in Ukrainehttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri = u 
riserv:0J.L_.2014.118.01.0001.01.ENG

25 EU-Ukraine Association Agreement: beginning of provisional application 
http://www.eeas.europa.eu/top_  stories/2014/011114_ukraine_agreement_en.htm   
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В цій роботі ми зосередимось на наслідках, які вже можна простежити. Це в
першу  чергу  вплив  на  зовнішню  торгівлю.  Вплив  на  розвиток  внутрішніх
економічних відносин залишиться фактично поза увагою цієї роботи.

Однак  аналіз  власне  впливу  Угоди  не  можна  розпочати,  не  окресливши
загального контексту, в якому це вплив відбувався.  У 2014-2015 роках економіка
України  опинилась  в  умовах  «ідеального  шторму».  Синергія  політичної  та
економічної криз та військового конфлікту мали дуже негативний впив на економіку
країни, а отже на її  здатність використати можливості, які надаються Угодою про
асоціацію.

Зокрема,  анексія  та  окупація  частини  території  України,  а  також  відкритий
військовий конфлікт призвели до втрати значної частини виробничих потужностей
та розриву виробничих ланцюжків, що скоротило виробничу спроможність країни.

Важливим був також вплив ситуації в банківській сфері, де посилилась криза,
яка тягнулась ще з часів світової фінансової кризи 2008-2009 років. Протягом 2014-
2015  років  з  банківської  системи  було  виведено  понад  60  банків,  що  стало
додатковим стресовим фактором для небанківського сектору.

Макроекономічна  стабілізація  була  досягнута  лише  у  другій  половині  2015
року,  але  ситуація  й  досі  залишається  досить  хиткою.  Структурні  реформи,
покликані  стимулювати  економічне  відновлення,  відбуваються  повільніше,  ніж
очікувалось,  що  обмежує  інвестиційну  привабливість  країни  для  внутрішніх  та
зовнішніх інвесторів.

На зовнішніх ринках ситуація також не надто сприятлива. Протягом 2014-2015
років  відбулось  падіння  цін  на  сировинні  товари,  що  негативно  вплинуло  й  на
український  експорт,  зокрема,  продукції  сільського  господарства,  металургії  та
хімічної промисловості. За оцінками МВФ, індекс цін на неенергетичну сировину
знизився на понад 20% у 2015 році порівняно з 201326.  Аналогічними є й оцінки
Світового банку27.

Ці негативні фактори мали визначальний вплив на економічну динаміку країни
протягом  2014-2015  років  й  значною  мірою  затьмарили  позитив  від  зниження
обмежень у торгівлі з ЄС.

Статистичний огляд
У 2015 році обсяги торгівлі товарами та послугами між Україною та рештою

світу стрімко скорочувалися, не обминула ця тенденція й торгівлю з ЄС. За даними
Державної  служби  статистики,  експорт  товарів  та  послуг  в  ЄС  склав  15,9  млрд
доларів  США,  що на  24% менше,  ніж  попереднього  року,  а  імпорт  -  18,0  млрд
доларів США, це на 26% менше у вимірі рік до року.

26 Indices of Primary Commodity Prices 2006-2016. International Monetary Fund 

https://www.imf.org/external/np/  res/commod/Table1a.pdf   
27 World Bank Commodities Price Data http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicd  oc/2016/3/633811457027702995/CM0-Pink-Sheet-  

March-2016.pdf 
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В результаті дефіцит у торгівлі з ЄС скоротився до 2 млрд доларів США, що є
найнижчим показником за останнє десятиріччя.

12.3. Зростання ролі громадянського суспільства при виконанні 
угоди про асоціацію

Протягом тривалого часу (від Помаранчевої революції 2004 року до Революції
гідності 2013–2014 років) громадянське суспільство в Україні є авангардом змін у
соціальній свідомості. Українське громадянське суспільство послідовно демонструє
глибоке відчуття цілісності та визначеності у своєму прагненні демократії. Згідно з
інформацією,  що  була  розкрита  Державною  реєстраційною  службою  України,
станом на липень 2013 року налічувалося понад 50 850 зареєстрованих організацій
громадянського  суспільства,  а  на  кінець  2014  року  -  61  090.  Ці  організації
зосереджували свою діяльність на широкому колі питань, таких як права людини,
культура, меншини, права жінок та спорт.

ЄС  уже  тривалий  час  надає  підтримку  українському  громадянському
суспільству. НУО виконують наглядову функцію для надання ЄС вихідних даних
щодо  просування  реформ  в  Україні  та  виступають  групою  впливу  на  уряд,
перетворюючись, відповідно, на чинник змін. Згідно з Порядком денним асоціації
ЄС - Україна в 2014 році ЄС надав підтримку громадянському суспільству на суму
10  млн  євро.  Офіційна  база  співробітництва  між  громадянським  суспільством  в
Україні  та  ЄС складається  з  трьох  платформ,  які  дещо  дублюють  одна  одну  та
працюють паралельно. До їхнього числа,  з  одного боку, входить багатосторонній
Форум  громадянського  суспільства  Східного  партнерства  та,  з  іншого  боку,
двостороння  Платформа  громадянського  суспільства  та  Дорадча  група  щодо
ПВЗВТ, обидві були створені відповідно до Угоди про асоціацію.

Багатосторонній  Форум  громадянського  суспільства. Одним  із  основних
шляхів  ЄС  до  залучення  українського  громадянського  суспільства  став
багатосторонній Форум громадянського суспільства Східного партнерства, який був
створений  до  підписання  Угоди  про  асоціацію  в  2009  році.  Форум  став  місцем
зустрічі  представників  громадянського  суспільства  з  усіх  шести  країн  Східного
партнерства  з  індивідуальними  платформами  в  кожній  країні.  У  2015  році
Українська національна платформа складалася з  215 зареєстрованих організацій і
активно брала участь  у всіх робочих групах і  підгрупах Форуму громадянського
суспільства.

У листопаді 2013 року члени платформи висловили свою категоричну незгоду з
рішенням  колишнього  Президента  України  Віктора  Януковича  не  підписувати
Угоду про асоціацію на Вільнюському саміті Східного партнерства. Його відмова
від Угоди про асоціацію спричинила Майдан. Більшість організацій громадянського
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суспільства,  що  входили  до  складу  Платформи,  були  активно  задіяні  в  цьому
процесі.

Двостороння Платформа громадянського суспільства.  Ця платформа була
створена в рамках Угоди про асоціацію (статті 443 - 445) і продовжує відстоювати
позиції  ЄС  щодо  включення  громадянського  суспільства  в  процес  здійснення
реформ в Україні.  Це також породило певне дублювання функцій із (зазначеною
вище)  Українською  національною  платформою  всередині  багатостороннього
Форуму громадянського суспільства.

Угода містить як загальні, так і спеціальні положення стосовно двосторонньої
Платформи громадянського  суспільства.  Вона пропонує довгий список загальних
цілей: від сприяння співробітництву в рамках громадянського суспільства як засобу
для знайомства одна з одною відповідних організацій ЄС та України до залучення
НУО  в  процес  впровадження  Угоди.  З  цією  метою  члени  Платформи
громадянського суспільства ЄС - Україна (ПГС) прийняли рішення про проведення
засідання на пленарній сесії двічі на рік і засідань експертів у перервах між ними.
Підтверджуючи  офіційний  статус  Платформи,  Угода  зобов'язує  здійснювати
регулярні  контакти  між  нею  та  міжурядовим  Комітетом  асоціації  та
Парламентським комітетом асоціації «з метою отримання [їхньої] думки щодо 

В енергетичній сфері члени ПГС звернулись до ЄС із проханням критично оцінити
відповідність  проекту  «Північний  потік  II»  вимогам  законодавства  ЄС  і  визнати
пріоритетність співробітництва з Україною у сфері впровадження проекту «Південний
газовий коридор».

Завдання для самоперевірки та самоконтролю
1. У чому проявляється політико-правовий вимір виконання угоди про асоціацію?
2. Що таке механізм тимчасового застосування Угоди про асоціацію?
3. У чому полягає процес наближення законодавства України до права ЄС?
4. Які органи виконавчої влади у впровадженні УА Вам відомі?
5. Назвіть двосторонні органи України та ЄС згідно УА?

Ключові слова та основні терміни

– механізм тимчасового застосування;
– двосторонні органи;
– Дорадча група щодо ПВЗВТ;
– Форум громадянського суспільства;
– нетарифні бар'єри;

Тема 13: МОЖЛИВОСТІ УЧАСТІ У ПРОГРАМАХ ТА ПРОЕКТАХ ЄС:
ГРОМАДА, БІЗНЕС, ВЛАДА

13.1. Агентства та програми ЄС – можливості участі
13.2. Співпраця у галузях освіти, навчання та культури
13.3. Співробітництво у сфері науки та технологій
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13.4. Транскордонне співробітництво як вагомий інструмент європейської 
інтеграції України

13.1. Агентства та програми ЄС – можливості участі

У ЄС працює 46 агентств, які є напівавтономними спеціалізованими органами,
що фінансуються та контролюються Європейським Союзом для надання підтримки
функціонуванню політик ЄС. Також налічується близько 45 програм, більшість із
яких (проте не всі) фінансуються Європейською Комісією, яка також здійснює їх
адміністрування. З цієї значної кількості програм та агентств для участі України як
партнера, відповідно до Угоди про асоціацію, відкрито безпосередньо 20 агентств і
19 програм, перелік яких надається в Таблицях 13.1 та 13.2 Агентства та програми, з
якими  Україна  вже  має  співробітництво  на  різних  рівнях  (проекти,  семінари,
дослідницькі візити тощо), виділені жирним шрифтом у цих таблицях.

* Виділений жирним шрифтом текст означає, що агентства ЄС є відкритими для України.

Така участь пропонує корисний механізм для глибокої інтеграції професійних
експертів та адміністративних структур зі своїми колегами в ЄС і допомагає при
впровадженні реформ.

Членство в агентствах передбачає укладання спеціальної міжнародної угоди і
прийняття  рішення  про  фінансовий  внесок  партнера.  Співробітництво  в  рамках
програми здійснюється на підставі протоколу або спеціального Меморандуму про
взаєморозуміння, у якому викладаються детальні відомості про участь у кожній про-
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Таблиця 13.1
Агентства ЄС, які відкриті для України, Молдови та Грузії*

Європейське агентство з 
контролю рибальства (EFCA)

Європейське агентство з питань 
авіаційної безпеки (EASA)

Європейське агентство з питань 
морської безпеки (EMSA)

Європейське агентство з 
безпеки і гігієни праці (EU-OS- 
HA)

Європейське оборонне агентство 
(EDA)

Європейське агентство з безпечності 
харчових продуктів (EFSA)

Європейський моніторинговий 
центр з наркотиків та 
наркотичної залежності 
(EMCDDA)

Європейський  поліцейський
коледж (CEPOL)

Європейський інститут з питань 
гендерної рівності (EIGE)

Інститут з питань дослід-ження 
безпеки Європейського Союзу 
(EUISS)

Європейське бюро судової 
співпраці (EUROJUST)

Європейське поліцейське управління 
(EU- ROPOL)

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

Європейський центр з питань 
профілактики та контролю хвороб 
(ECDC)

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

Європейське хімічне агентство 
(ECHA)

Європейське агентство з охорони 
навколишнього природного 
середовища (EEA)

Європейське агентство з питань 
мережевої та інформаційної безпеки 
(ENISA)

Європейська фундація з пи-тань 
поліпшення умов життя та праці
(EUROFOUND)

Європейський офіс підтримки 
біженців (EASO)



грамі.  Участь  України  в  цих  агентствах  і  програмах  ЄС  передбачає  регулярний
діалог і перегляд.

Членство  в  агентствах  і  можливість  долучитися  до  програм  надає  повний
доступ до інфраструктури й органів  управління,  проте також вимагає  здійснення
витрат.  Для  полегшення  фінансових  тягарів,  покладених  на  Україну,  ЄС  може
обговорити  питання  надання  тимчасових  знижок.  Україна  також має  можливість
сплачувати до 50% членських внесків за рахунок коштів,  які  надходять в рамках
допомоги  ЄС.  Можливість  участі  в  деяких  програмах,  зокрема  в  дослідницьких
проектах у рамках Програми «Горизонт 2020», носить надзвичайно конкурентний
характер, проте українські інститути зможуть приєднуватися до консорціумів і колег
із держав-членів ЄС у ході здійснення цих ініціатив.

* Виділений жирним шрифтом текст означає, що агентства ЄС є відкритими для України.

13.2. Співпраця у галузях освіти, навчання та культури

Освіта.  Угода про асоціацію визначає основні цілі системи освіти, передусім,
реформування  та  модернізацію  вищої  освіти  у  відповідності  до  Болонського
процесу, підвищення якості та змісту вищої освіти. Незважаючи на те, що в Угоді в
основному  не  йдеться  про  інструменти,  необхідні  для  досягнення  таких  цілей,
Порядок денний асоціації є більш змістовним у цьому питанні.
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Таблиця 13.2
Програми ЄС, які відкриті для України, Молдови та Грузії

Фонд з питань надання 
притулку, міграції та 
інтеграції

Європейська програма 
спостереження Землі Copernicus

Програма підвищення конку-
ренттоспроможності малих 
та середніх підприємств 
(COSME)

Програма для культурних і
творчих галузей 
«Креативна Європа»

Програми «Митниця 2020» Програма «Еразмус+»

Європейський фонд 
мореплавства та рибальства

Європейська статистична програма Програма «Європейське тери-
торіальне співробітництво»

Програма «Fiscalis 2020» 
(податкова адміністративна 
підтримка)

Програми Galileo і EGNOS, 
Глобальна навігаційна супут- никова
система

Програма «Здоров'я для 
розвитку» (Health for Growth)

Програма боротьби з 
шахрайством «Еркюль III»

Програма «Горизонт 2020» Фонд внутрішньої безпеки

Програма «Life», охорона 
довкілля та зміна клімату

«Pericles 2020», Програма захисту 
євро від підробок

Програма модернізації 
організації повітряного руху 
SESAR JU

Механізм цивільного 
захисту Європейського 
Союзу



За окремими показниками освітніх стандартів та розвитку людського капіталу,
Україна займає в рейтингах «дуже високі» позиції. Так, найвищим є місце України в
Індексі розвитку людського капіталу, який розраховується Всесвітнім економічним
форумом (ВЕФ). За цим індексом, у 2015 році Україна посіла 31 місце з 124 країн
поруч зі своїми безпосередніми сусідами Польщею, Угорщиною та Словаччиною,
випередивши більшість південних держав-членів ЄС (Португалію, Іспанію, Італію
та  Румунію).  За  Індексом  освіти,  що  розраховується  Програмою  розвитку
Організації Об'єднаних Націй (ПРООН), Україна посідає 36 місце з 188 країн поруч
з  Австрією,  але  дещо  відстає  від  інших  країн  Східної  Європи.  Значення  цього
індексу  в  Україні  стабільно  покращувалося,  починаючи з  1980 року.  Аналогічна
ситуація спостерігалася і в найближчих країнах-сусідах України. Таким чином, на
відміну від економічних показників України, її відносні показники у сфері освіти та
розвитку людського капіталу можна порівняти з показниками сусідніх країн-членів
ЄС,  таких  як  Польща  та  Угорщина.  Це  свідчить  про  наявність  потенціалу  для
розвитку людського капіталу, необхідного для відновлення основних економічних
показників.

ЄС підтримує процес впровадження нового Закону України «Про вишу освіту»,
який був прийнятий у 2014 році, з огляду на подальшу інтеграцію до Європейського
простору  вищої  освіти  в  контексті  Болонського  процесу.  З  моменту  ініціації
Болонського процесу в 1999 році його основною метою було забезпечення більшої
порівнюваності, сумісності та послідовності систем вищої освіти в Європі. Україна
приєдналася  до  Болонського  процесу  в  травні  2005  року,  що  зумовило
запровадження трирівневої системи вищої освіти (бакалавр, магістр і доктор). Новий
закон приведе діяльність українських вищих навчальних закладів у відповідність до
Болонської  конвенції,  що  передбачає  визнання  іноземних  освітніх  рівнів  та
впровадження  декількох  інших  реформ  (децентралізація  адміністрування  та
спрощення  бюрократичного  управління,  надання  більшої  самостійності  вищим
навчальним  закладам,  розширення  студентського  самоврядування  та  сприяння
прозорості). Тим не менше, повне впровадження Болонської моделі супроводжуєть-
ся  новими  викликами.  Мають  бути  прийняті  численні  підзаконні  нормативно-
правові акти, при цьому основне завдання полягатиме в уникненні суперечностей
між ними та помилковим тлумаченням цих актів. Також необхідно провести важливі
реформи у сфері гарантування якості освіти шляхом запровадження Національної
рамки кваліфікацій, приведеної у відповідність до Європейської рамки кваліфікацій,
а  також  започаткувати  використання  Європейської  системи  залікових  балів
(кредитів) для професійно-технічної освіти. Порядок денний асоціації також сприяє
запровадженню  міжнародних  критеріїв  оцінки  та  професіоналізації  управління  у
сфері вищої освіти.

Найбільший  прямий  внесок  ЄС  здійснює  через  програму  «Еразмус+»,  яка
фінансує освітні обміни, тренінги, проекти підтримки молоді та спорту. На період з
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2014 по 2020 роки загальний бюджет Програми, який складається безпосередньо з
внеску ЄС та внесків третіх держав, становить 14,7 млрд. євро. У сфері вищої освіти
в рамках програми «Еразмус+» надається підтримка таким основним напрямкам:
- персональна міжнародна мобільність, включаючи Програму спільної магістерської

підготовки «Ерасмус Мундус», спрямовану на сприяння мобільності студентів та
викладачів у країнах-партнерах;

- проекти  у  сфері  вищої  освіти,  спрямовані  на  розширення  спроможності  вищих
навчальних закладів і освітніх систем країн-партерів, передусім тих, які межують з
ЄС, до модернізації та інтернаціоналізації;

- підтримка  політичного  діалогу  через  Мережу  експертів  із  реформування  вищої
освіти в країнах-партнерах, які межують з ЄС, міжнародне об'єднання колишніх
випускників та промоційні заходи;

- заходи в рамках програми Жана Моне, спрямовані на стимулювання в усьому світі
викладання  та  досліджень  різних  аспектів,  що  стосуються  функціонування
Європейського Союзу28

.

Інституційний  механізм  підтримки  впровадження  Програми  «Еразмус+»
включає  в  себе  Національний  «Еразмус+»  офіс  (НЕО),  який  був  офіційно
зареєстрований у Міністерстві економічного розвитку й торгівлі України в березні
2015  року.  Сфера  відповідальності  НЕО  охоплює  всі  питання,  які  стосуються
надання підтримки, сприяння, моніторингу та розповсюдження заходів, пов'язаних
із Програмою «Еразмус+» у сфері вищої освіти, на умовах відкритості для співпраці
з країнами-партнерами29.

Очікується,  що впродовж 2014-2020 років понад 4 тисячі  молодих українців
зможуть скористатися перевагами обміну між вищими навчальними закладами, а 7
тисяч українців матимуть можливість взяти участь у молодіжних обмінах у рамках
Європейської волонтерської програми.

Угода про асоціацію заохочує розвиток професійно-технічної освіти, а також
професійне навчання протягом всього життя (у відповідності до Рекомендації 2008/
C111/01),  враховуючи  Європейську  систему  гарантування  відповідності  якості
професійно-технічної освіти (ЄСГВПО).

28 Див. http  ://  ec  .  europa  .  eu  /  programmes  /  erasmus  -  plus  /  documents  /   erasmus-plus-programme-guide_en.pdf.
29 Див. www  .  erasmusplus  .  org  .  ua  /  en  /  .
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Культура. 
Співпраця  у  сфері  культури  між  Україною  та  ЄС  грунтується  на  сприянні

обміну витворами мистецтва  та мобільності  митців.  Україна стала повноправним
учасником  програми  ЄС  «Креативна  Європа»  для  культурних  і  креативних
індустрій , підписавши відповідний договір з Європейською Комісією в листопаді
2015 року30.  Участь у цій програмі допоможе українським культурним і  творчим
організаціям  співпрацювати  з  партнерами  з  усієї  Європи,  отримувати  доступ  до
фінансування  спільних проектів  у  сфері  культури,  програм перекладу  художньої
літератури,  культурних  мереж  та  платформ.  Крім  цього,  для  українського
аудіовізуального  сектору  це  створить  можливості  для  отримання  фінансування
заходів із підготовки та проведення фестивалів, розширення аудиторії та отримання
доступу до ринку31.

Сторони також зобов'язуються співпрацювати у рамках програм ЮНЕСКО та
Ради Європи з метою забезпечення розвитку культурного розмаїття, збереження й
оцінки культурної та історичної спадщини. Конкретні проекти культурної співпраці
наразі  впроваджуються  за  участі  східних  сусідів  ЄС  відповідно  до  Програми
розвитку культури II, яка була започаткована у вересні 2015 року. На реалізацію цієї
програми  виділено  4,95  млн.  євро.  Програма  складається  з  двох  компонентів:  і)
підтримка  ЄС  для  нарощування  потенціалу  та  включення  питань,  пов'язаних  із
культурою,  до політичного порядку  денного;  ii)  спільна підтримка ЄС та  Радою
Європи 6 - 12 історичних міст із метою розробки стратегій їхнього розвитку, які
передбачають відновлення культурного спадку цих міст 32.

13.3. Співробітництво у сфері науки та технологій

Наука і техніка: Угода визначає широкомасштабні цілі для співпраці в науково-
технічній  сфері  з  метою  зміцнення  дослідницьких  спроможностей,  кадрового
потенціалу та розповсюдження наукових знань. Вона також передбачає приєднання
України до Європейського дослідницького простору. Незважаючи на те, що умови
Угоди є досить загальними, у березні 2015 року відбулося підписання важливого
операційного  договору  стосовно  повноправної  участі  України  як  «асоційованої
держави» в  Програмі  «Горизонт 2020» -  Рамковій  програмі  ЄС із  досліджень та
інновацій  на  період  2014-2020  років,  яка  була  ратифікована  Верховною  Радою
України в липні 2015 року.

Програма  «Горизонт  2020»  є  ключовим  елементом  науково-дослідної  та
інноваційної діяльності ЄС, на здійснення якої в 2014-2020 роках виділено значні
кошти (80 млрд. євро).  Напрями досліджень, за  якими можна отримати проектне

30 Верховна Рада України ратифікувала договір у лютому 2016 року.
31 Див. http  ://  ec  .  europa  .  eu  /  programmes  /  creative  -  europe  /  news  /2015/1119-  ukrainejoms  -  creative  -  europe  _  en  .  htm  
32 Див. http  ://  eeas  .  europa  .  eu  /  delegations  /  georgia  /  documents  /  news  /2015/20150918_  01_en.pdf  
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фінансування в рамках реалізації Програми «Горизонт 2020», охоплюють як при-
родничі,  так  і  соціальні  науки  за  трьома  основними тематичними компонентами
(див. таблицю 25.1 нижче).33

Асоційоване  членство  в  Програмі  «Горизонт  2020»  дозволить  Україні  брати
участь у Програмі на умовах держави-члена ЄС, а також брати участь у Програмних
комітетах. Крім цього, це дає право українським науковим колективам виконувати
функції провідного партнера в рамках консорціуму. Одночасно з набуттям членства
встановлюється зобов'язання щодо здійснення фінансових внесків, проте половина
таких  внесків  може  покриватися  за  рахунок  коштів,  які  виділяються  Україні  в
рамках Європейського інструмента сусідства (табл.. 13.3).

У попередній Рамковій програмі ЄС із досліджень та технологічного розвитку
(РП7)  Україна  входила  до  десятки  найбільш  успішних  третіх  країн.  Українські
наукові  колективи взяли  участь  у 274 проектах у  пріоритетних сферах,  таких як
охорона  довкілля,  зміна  клімату,  транспорт,  аеронавтика,  нанотехнології,  сучасні
матеріали,  біотехнології,  харчова  промисловість,  сільське  господарство,  космічна
галузь.  Розширений  статус  України  в  Програмі  «Горизонт  2020»  має  створити
можливості для більш успішної участі в ній.

13.4. Транскордонне співробітництво як вагомий інструмент європейської
інтеграції України

33 Див. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-  sections   та 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/  horizon_2020_impact_assessment_report_executive_summary.   
pdf#view=fit&pagemode=none.
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Таблиця 13.3 
Основні тематичні пріоритети Програми «Горизонт 2020»

Передова наука Промислове лідерство Соціальні виклики

Європейська дослідницька рада

Майбутні та новітні технології

Дії Марі Складовської-Кюрі для 
розвитку навичок, навчання та 
кар'єри

Дослідницькі інфраструктури 
(включаючи електронну 
інфраструктуру)

Лідерство у високо ефективних та
промислових технологіях 
(ЛВПТ): нанотехнології, сучасні 
матеріали, біотехнології, передові
промислові виробництва, ІКТ, 
космос.

Доступ до ризикового 
фінансування ризику

Інновації в малих та середніх 
підприємствах

Здоров'я, демографічні зміни

Безпека продуктів харчування, 
стале сільське господарство, 
морські дослідження

Енергетика, транспорт, 
охорона навколишнього 
середовища, клімат

Європа у світі, що змінюється; 
безпека та захист свободи
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Транскордонне співробітництво -  спільні дії,  спрямовані на встановлення і
поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних
та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами,
місцевими  органами виконавчої  влади  України  та  територіальними громадами,
відповідними  органами  влади  інших держав  у  межах  компетенції,  визначеної їх
національним законодавством.

Законодавство  України  щодо  транскордонного  співробітництва  включає
основні  закони,  європейські  конвенції,  хартії,  ратифіковані  Україною,  та
багатосторонні міжнародні угоди, підписані Україною з іншими державами.

У  1980  році  країнами-членами  Ради  Європи  було  укладено Європейську
рамкову конвенцію про транскордонне співробітництво між територіальними
общинами  або  властями. У  1995  році  Конвенцію  доповнено Додатковим
протоколом, що  встановлює порядок  її  застосування.  У  1998  році  прийнято
Протокол № 2, що регламентує співробітництво між регіонами, які безпосередньо
не межують один з одним. 14 липня 1993 р. Україна приєдналася до Європейської
рамкової конвенції  про  транскордонне  співробітництво між  територіальними
общинами або властями, у 2004 році - до протоколів до цієї Конвенції.

У  сфері  міжрегіонального  та  транскордонного  співробітництва  з  країнами-
членами ЄС діє ряд консультативних, дорадчих та інших допоміжних міжвідомчих
робочих органів з питань європейської інтеграції. Це зокрема:

• Координаційний  центр  з  провадження діяльності,  пов'язаноїз  участю
України в  реалізації  Стратегії  Європейського Союзу  для  Дунайського
регіону;

• Міжвідомча комісія з питань підтримки транскордонного співробітництва;
• Українсько-Угорська міжурядова змішана комісія з питань транскордонного

та прикордонного співробітництва;
• Українсько-Словацька  міжурядова комісія  з  питань  транскордонного

співробітництва;
• Українсько-Польська  міжурядова  координаційна  рада  з  питань  міжрегіо-

нального співробітництва.
Транскордонне співробітництво в рамках єврорегіонів. Об'єднання єврорегіонального

співробітництва

Одним  із  найбільш  дієвих  інструментів  на шляху  просування  до  ЄС  на
регіональному рівні є транскордонне співробітництво, яке відбувається, зокрема,
шляхом створення та активної участі територіальних громад прикордонних країн
у єврорегіональних об'єднаннях.

Відповідно  до  Закону  України  «Про  транскордонне  співробітництво»
єврорегіон  є організаційною  формою  співробітництва адміністративно-
територіальних одиниць європейських держав, що здійснюється відповідно до дво-
або багатосторонніх угод про транскордонне співробітництво.
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Співробітництво у рамках єврорегіонів здійснюється з метою об'єднання зусиль
в економічній  сфері,  розбудови  соціальної,  інформаційної  та  виробничої
інфраструктури, будівництва  та  модернізації  інфраструктури кордону,  розвитку
транспортної  мережі,  наукової  та  культурної  співпраці,  охорони  навколишнього
середовища.

На кордонах України функціонує дев'ять єврорегіонів: «Буг», «Карпатський»,
«Нижній Дунай», «Верхній Прут», «Дніпро», «Слобожанщина», «Ярославна»,
«Дністер»  та  «Донбас». До складу  єврорегіонів  входять  Волинська,  Вінницька,
Закарпатська,  Івано-Франківська,  Львівська, Одеська,  Чернівецька,  Чернігівська,
Харківська, Луганська, Донецька та Сумська області України.

Завдання для самоперевірки та самоконтролю

1. Скільки агентств, що фінансуються та контролюються Європейським 
Союзом, працює для надання підтримки функціонуванню політик ЄС?

2. Які Ви знаєте програми ЄС, які відкриті для України, Молдови та Грузії?
3. У чому полягає співробітництво України з Європейським оборонним 

агентством?
4. Як відбувається взаємодія між Україною та Європейським бюро судової 

співпраці?
5. Як працює Європейське поліцейське управління (EUROPOL) з Україною?
6. Вкажіть особливості роботи Європейського агентства з охорони зовнішніх 

кордонів країн-членів Європейського Союзу (FRONTEX).

Ключові слова та основні терміни

– агентства підтримки функціонуванню політик ЄС;
– Європейське оборонне агентство;
– Європейське бюро судової співпраці;
– транскордонне співробітництво;
– єврорегіональне співробітництво;
– міжвідомчі робочі органи;

Тема 14: Проектний менеджмент як інструмент доступу до
фінансових фондів ЄС

6.1. Поняття ідеї. Допроектна діяльність.
6.2. Технологія SMART
6.3. Процес оформлення ідеї
6.4. Методика побудови дерева цілей
6.5. Управління циклом проекту
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6.6. Формування проектної заявки

14.1. Поняття ідеї. Допроектна діяльність.

Для того, щоб мати можливість залучати фінансування від європейських фондів
та програм для реалізації власних проектів необхідно володіти хоча б основами з
проектного менеджменту. Фактично, це є інструмент без якого Вам дуже важко буде
втілювати власні ідеї у життя, особливо – співпрацюючи з грантовими організаціями
Європейського Союзу. 

Однак, перш ніж перейти до розгляду методики складання проектної заявки,
слід розпочати вивчення того, що стоїть в основі будь-якого проекту – ІДЕЇ. Саме
поняття ідеї можна розглядати в різних її значеннях. Трактування цього визначення
існує і в психології, і в філософії. Без ідеї не можна створити нічого нового, вона є
свого роду двигуном думки, спонуканням до дії. 

Ідея – це основна думка, яка лежить в основі теоретичної системи. Творчий
характер мислення виражається саме в ідеї. По суті, ідея є думкою, що переходить у
дію. 

Ідея – це мислення являє собою ланцюжок, що складається з:
Емоційного первинного імпульсу;
Роздумів, які базуються на почуттях;
Приведення міркувань у форму.

Як народжується ідея?
Багато  хто  вважає  що  ідеї  народжуються  випадковим  чином,  відбувається

щось містичне, приходить натхнення і виникає ідея. На щастя є методи збільшити
ймовірність появи прозріння.

Асоціація.
Наш мозок, розум - це найзагадковіше творіння природи. Асоціації є один із

шляхів отримати доступ до тієї  інформації,  яку зберігає наш мозок.  Кожну мить
наша  підсвідомість  створює  асоціативні  зв'язки  (ланцюжки)  -  і  ми  навіть  не
усвідомлюємо цього.

Одна з дивних якостей таких ланцюжків полягає в тому, що вони абсолютно не
передбачувані. Іноді ідея народжується із з'єднання, здавалося, несумісних явищ. 

Так,  наприклад,  Гетенбергу вдалося  об'єднати ідеї:  верстат для карбування
монет і виноградного пресу. Результатом цього злиття стала рухлива літера. 

А  Джозеф  Пулітцер  створюючи  газету,  об'єднав  швидкісний  друк  і
великомасштабну  рекламу.  Генерація  приголомшливих  ідей,  з  першого  погляду,
може  здаватися  випадковим  процесом,  але  хіба  це  заважає  розвивати  вміння
створювати ідеї?

Творчість і продуктивність.
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Оскільки процес народження ідеї має непередбачуваний характер, то в цьому
випадку навряд чи можна йти навпростець. Один з методів, збільшити ймовірність
появи  унікальної  ідеї  це  генерація  максимальної  кількості  думок,  для  появи
асоціативних зв'язків. Адже здавалося б найбезглуздіші думки можуть потягнути за
собою ланцюжки асоціацій і привести до народження геніальної ідеї. 

Лайнус  Карл  Полінг  лауреат  нобелівської  премії  позначив  цю  стратегію
однією фразою:  Найкращий спосіб придумати хорошу ідею - придумати безліч
ідей.

Виходить, що ключем до генерації геніальних ідей буде продуктивність. Як
говориться рано чи пізно кількість переходить в якість.

Немає такої людини ідеї якої були б вдалими завжди. Весь фокус у тому, що
відомими  стали  тільки  ті,  хто  довів  процес  народження  ідеї  до  логічного
завершення. Звернімося до фактів:

14.2. Технологія SMART.

Кожну ідею, яку обрали як основну для реалізації проекту слід оцінити, 
застосовуючи Технологію SMART.

SMART — утворена  зі  слів англ. specific, measurable, attainable, relevant, time-
bound — конкретна, вимірювана, досяжна, доречна, визначена в часі. Вважається,
що  відповідність  наведеним  критеріям  значно  збільшує  імовірність  досягнення
мети.

Конкретність
Першим критерієм  є  необхідність  мати  конкретну,  специфічну  мету  замість

абстрактної. Це значить, що ціль має бути зрозумілою і однозначною. Для того, щоб
мета стала специфічною, має бути означене що точно очікується, чому це важливо,
кого це стосується, де це буде відбуватися і які атрибути є важливими.

Специфічна мета зазвичай має відповідати на п'ять питань:
 Що: Чого я хочу досягти?
 Чому: Специфічні причини, майбутні вигоди і переваги у разі 

досягнення мети.
 Хто: Хто задіяний, кого це стосується?
 Де: Вказати місцерозташування.
 Який: Вказати вимоги та обмеження.

Вимірюваність
Другий критерій  наголошує на  необхідність  мати вимірювані  показники для

визначення прогресу досягнення мети. Ідея в тому, що якщо прогрес у досягненні
мети  не  можна  виміряти,  то  неможливо  знати,  чи  є  рух  в  напрямку  успішного
завершення.

Вимірювана мета зазвичай відповідає на такі питання, як:
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 Скільки?
 Як можна дізнатися, що мети досягнуто?
 Показники мають бути вимірюваними.

14.3. Процес оформлення ідеї

Хибною є думка,  що інвестори або донори згідні  купувати «голу» ідею. Вона
мусить  бути  викладена  на  папері  у  певній  послідовності  (про  яку  детально
йтиметься пізніше).

Кожного дня у головах сотень і тисяч людей народжуються чудові бізнес-ідеї,
які  теоретично могли б приносити багатомільйонні доходи. Але ці ідеї ніколи не
втілюються у життя, оскільки люди не знають з чого почати. Зазвичай цю нерішу-
чість виправдовують тим, що невпевнені в успішності своєї ідеї. Але замість того,
щоб піддаватися містичним страхам, варто проаналізувати ситуацію і дати відповідь
хоча б на ті запитання, які лежать на поверхні:

1. Чи готовий фонд надати грант саме цьому проекту? Навіть якщо перша
оцінка  буде  дуже  приблизною,  це  все  ж  таки  краще,  ніж  відсутність  жодного
прогнозу.  Доречним  є  спілкування  із  потенційними  грантодавцями  (чи  людьми,
яким у  майбутньому може бути  цікавою вибрана  тематика).  Кількома  штрихами
опишіть проектну ідею без деталей. Спостерігайте за реакцією.

2. Проведіть  первинне  дослідження  ринку.  Якщо  відповідь  на  попереднє
запитання ствердна, настав час для дослідження ринку або тематичного напрямку за
яким Ви плануєте підготувати проект.  І  якщо раніше таке дослідження вимагало
значних  капіталовкладень  та  залучення  професійних  дослідників,  сьогодні  для
поверхневого  дослідження  може  бути  достатньо  скористатися  з  безкоштовних
сервісів інтернет-пошуковиків.

3. Уважно  обдумайте  бюджет  проекту.  Цей  крок  є  дуже  важливим.  До
структури бюджету проекту також відносяться змінні та сталі елементи бюджету,
адміністративні  витрати, непередбачені  витрати. Рекомендується також врахувати
зміну витрат через,  наприклад, зміну курсу валюти чи ін. Тобто прорахувати так
звані допуски.

4. Визначте,  хто  конкретно  займатиметься  впровадженням  проекту  в
життя.  Важко не помітити, що є дуже мало успішних проектів,  які  були втілені
однією  людиною.  Що  поганого  в  одному  проектанті?  Часто  це  свідчить  про
відсутність довіри. Можливо, він не пропонував нікому почати розробку проекту
спільно. Початок - дуже важке випробування для однієї людини. Партнери потрібні
для  сумісної  генерації  ідей,  для  утримання  від  ухвалення  помилкових  рішень  і
підтримки в скрутну хвилину.

5. Проаналізуйте всі отримані дані і прийміть рішення, чи хочете ви надалі
розвивати  цю  ідею.  Простіше  кажучи,  додайте  всі  кошти  на  підтримку  вашого

104



проекту, зарплату та інші можливі витрати. І пам'ятайте - не варто відмовлятися від
ідеї тільки тому, що ваші витрати є великими.

При  проектуванні  заявки  не  зайвим  буде  також  провести  SWOT та  LEAN-
аналіз.

SWOT-аналіз -  це аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища апліканта,
яке  він  у  той  чи  інший  спосіб  намагається  покращити  своїм  проектом.  Аналізу
підлягають сильні і слабкі сторони  внутрішнього середовища, а також можливості
і загрози зовнішнього середовища. Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку
виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, після цього встановлення
зв'язків між ними, які в подальшому можуть бути використані для формулювання
стратегії організації.

В  основі  даної  методології  аналізу  покладена  теорія  М.  Портера  про
конкурентоспроможність  у  власній  галузі.  Процес  SWOT-аналізу  проводять  на
основі аналізу діяльності.

При проведенні  SWOT-аналізу необхідно визначити не тільки можливості та
загрози зовнішнього середовища, але й виявити ймовірність використання та вплив
обраних  можливостей  та  загроз  на  результати  діяльності.  Спочатку  оцінюють
ймовірність  використання  можливостей  та  їх  вплив  на  діяльність  організації,
будують матрицю можливостей.

Наступним етапом SWOT-аналізу є оцінка факторів внутрішнього середовища.
Для цього використовують метод визначення профілю внутрішнього середовища.

14.4. Методика побудови дерева цілей

Слід  зауважити,  що  на  практиці,  як  правило,  існує  кілька  цілей  і  тому
важливо,  окрім  визначення  головної  мети,  не  упустити  деякі  з  суттєвих  серед
інших.  Для  цього  застосовують  метод  побудови  дерева  цілей,  що  був
запропонований  ще  1957  року  групою  американських  учених  та  успішно
використаний  в  ряді  військових  та  промислових  програм  у  США,  а  нині  є
повсякденним інструментом практично будь-якого сучасного менеджера. 

Під  деревом  цілей  розуміють  ієрархічну  деревоподібну  структуру,  яка
отримується поділом загальної цілі на підцілі, а їх, у свою чергу, — на детальніші
складові — нові підцілі, функції тощо. Якщо всі ці елементи зобразити графічно, то
одержимо  «дерево  цілей»,  повернуте  «кроною»  донизу  (рис. 14.1).  При  цьому
головну ціль розміщують на найвищому рівні.
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Рис. 14.1. Дерево цілей

 
Перевагою цього методу є те, що він уможливлює поділ складного завдання,

яке важко формалізувати, на сукупність простіших завдань, для розв’язання яких
існують перевірені прийоми і методи. Послідовний поділ розв’язуваної проблеми
на її частини — підпроблеми — є важливим етапом системного аналізу проблем.
Поділ продовжують доти, доки не отримають прості, звичні, очевидні завдання,
які можна розв’язати відомими методами.

Метод побудови дерева цілей являє собою один із  найрозповсюдженіших та
найефективніших способів аналізу слабко структурованих завдань, що стоять перед
економічними  об’єктами.  Він  допомагає  знаходити  найкращі  шляхи  та  засоби
вирішення  існуючих  проблем.  Деревоподібні  ієрархічні  структури
використовуються і при дослідженні та удосконаленні організаційних структур.

При побудові дерева цілей необхідно, з одного боку, здійснювати дослідження
цілей  заінтересованими  у  розв’язанні  проблеми  сторонами,  а  з  іншого  —
передбачати можливість уточнення цілей, їх розширення або зміни. В цьому полягає
одна із головних причин ітерактивності системного аналізу. 

Отже, в рамках цього етапу дослідникові треба:
- чітко визначити цілі, досягнення яких сприяє вирішенню виявленої проблеми;
- виявити  інформацію  про  параметри  системи  та  зовнішнього  середовища,  які

необхідно враховувати;
- визначити сукупність допущень та обмежень, в рамках яких буде розв’язуватись

проблема.

14.5. Управління циклом проекту

Сутність публічних проектів
Публічні  проекти ніколи не  є  відокремленими діями.  їх  сутність  полягає  на

тому, що:

1. вони вписані до програми;
2. їх  сфера  окреслена  через  вимоги  програми  або  фінансового  інструменту  з
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якого вони фінансуються;
3. їх мета мусить бути узгоджена з цілями тематичних ніш, з яких складається

програма;
4. вони реалізують публічні цілі, а тому відносяться до більш широкої цільової

групи. Реалізація проектів має сприяти покращенню умов життя або спонукати
до дій цільової групи.
5. Проект – це виокремлена у часі і просторі серія дій, яку можна виділити

з поточної діяльності інституції-виконавця як замкнуту і щільну.
6. Проект може бути нейтральним по відношенню до поточної діяльності

інституції- виконавця або впливати на неї позитивно (поширює сферу її діяльності,
покращує якість пропонованих послуг на користь суспільства і т.д.)

7. Проект треба відрізняти від постійних, поточних дій, що виконуються
інституціями і організаціями. Згадані дії (що звуться процедурами або операційними
діями)  спрямовані,  перед  усім,  на  забезпечення  щоденного  функціонування
інституції, а також рівня пропонованих нею послуг.

8. Різниці між щоденними процедурами і проектами найкраще описують дві 
змінні: впровадження змін і інноваційність. Щоденні процедури не приносять 
істотних змін, а також, з огляду на свою буденність, не є унікальними.

9. У свою чергу проект мусить бути направлений на  зміни в оточенні  і
повинен бути індивідуальним/у ні кальним. Проект, який провадить до значних змін
і, який складно повторити називається екстремальним проектом.

10. Інноваційні  проекти  трапляються  досить  рідко  серед  індивідуальних
проектів публічного характеру, зазвичай це проекти, що тільки ініціюють зміни в
публічному просторі і мають обмежену сферу впливу.

11. Проекти,  що  реалізуються  в  рамах  циклічних  заходів,  часто  мають
подібні цілі і дії, тим самим вони сприяють позитивним змінам, згідно з висловом
крапля води точить камінь не силою, а частотою спадання.

14.6. Формування проектної заявки

Розглядаючи  можливість  підготовки  заявки  на  виділення  гранту,  не  слід
забувати, що за остаточними підсумками конкурсу фондом буде підтримано тільки
частина усіх представлених проектних заявок. Причин тому багато. 

У першу чергу,  це - непрофесійна робота НУО з вибору фонду і підготовки
заявки. Адже вибір фондів - це не тільки знаходження певного фонду і звернення до
нього без  врахування шансів такого звернення.  Знайомство з  програмами фонду,
вивчення порядку звернення до нього й умов фінансування проектів є невід'ємною
частиною роботи по підготовці заявки на одержання фінансування запропонованого
проекту.

107



Важливим моментом при зверненні  до  фонду є  і  те,  від  кого  надходить
ініціатива:  заявка  подається  у  відповідь  на  пропозицію  фонду  або  вона  є
ініціативою самої організації.

Офіційна заявка є відповіддю на офіційну пропозицію фонду взяти участь у
конкурсі  проектів. Такі  пропозиції  звичайно  розсилаються  провідним  й
авторитетним національним і міжнародним організаціям. 

Заявка з ініціативи організації ніяк не пов'язана з власними планами фонду і
представляє пропозицію, мета якої відповідає напрямкам його поточних програм.
Безумовно,  подача  самостійної  заявки  набагато  складніша.  Розмаїтість  варіантів
оформлення в залежності від специфічних вимог фонду, невідповідність розуміння
актуальності  і  значимості  розв'язання  реальної  проблеми  у  експерта  фонду  і
заявника, все це ускладнює представлення проекту.

Що ж таке заявка?
Формально «Заявка на грант» - це документ, що представляє й описує план

дій  (проект, програму) для досягнення деяких цілей і задач протягом визначеного
проміжку часу, оформлений відповідно до вимог фонду. Іншими словами, заявка на
грант  -  це  формальне письмове  прохання  про фінансову  підтримку якого-небудь
виду діяльності, спрямованої на досягнення встановлених цілей шляхом виконання
низки  заходів  і  задач,  виконання  яких  приведе  до  визначеного  результату.  Такі
результати можуть бути описані як кінцевий продукт того або іншого роду, перелік
наданих послуг, тощо. При цьому для вирішення зазначеної проблеми пропонується
використовувати саме організацію заявника. 

Завдання для самоперевірки та самоконтролю
1. Що таке ідея?
2. Поясніть поняття «асоціація».
3. Як виглядає структура ідеї?
4. Охарактеризуйте декілька порад щодо формування успішної ідеї.
5. У чому заклечається технологія SMART?

Ключові слова та основні терміни

– ідея;
– проектна заявка;
– життєвий цикл проекту;
– філософія проекту;
– дерево цілей;
– мозковий штурм;
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	 Згідно з Резолюцією Європейської Ради, всі країни-члени, зокрема ті, що залишаються за межами єврозони, включаються до координації економічних політик, оскільки всі вони беруть участь у єдиному ринку та можуть брати участь у механізмі обмінного курсу . Посилений нагляд і координація економічних політик включає такі сфери:
	макроекономічний розвиток у країнах-членах та розвиток обмінного курсу євро;
	бюджетні позиції та політики;
	структурні політики на ринках товарів, послуг і робочої сили, а також тенденції руху цін та витрат.
	 Для забезпечення м‘якого функціонування Економічного та монетарного союзу широкі економічні напрями політики покликані давати більш конкретні та специфічні орієнтири для країн і фокусуватися на заходах удосконалення потенціалу зростання та створення нових робочих місць. Визначальну роль у координації економічних політик відіграє Економічна та фінансова рада, засіданням якої передують зібрання представників країн єврозони.
	 Оскільки Рада має здійснювати моніторинг за динамікою валютного курсу євро, важливим є забезпечення обміну думками та інформацією з Європейським центральним банком. Рада у виняткових ситуаціях може формулювати загальні орієнтири для політик обміну валют щодо валют країн за межами ЄС. Такі орієнтири повинні враховувати незалежність Європейської системи центральних банків і відповідати її головній меті. Рада приймає рішення щодо питань, пов’язаних з Європейським монетарним союзом у відносинах із третіми країнами та міжнародними організаціями чи неформальними міжнародними групами (у голосуваннях беруть участь країни єврозони). З інших питань (крім монетарних і курсів валют) країни представляють себе самостійно за межами союзних рамок, але з урахуванням інтересів співтовариства.
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	 Центральний банк є єдиним органом, який випускає банкноти та зберігає банківські резерви, що робить його монопольним постачальником монетарної бази. Завдяки монополії центральний банк (Європейський Центральний Банк) може встановлювати умови, на яких інші банки беруть у нього позики . Він також може впливати на умови, за яких банки торгують між собою на грошовому ринку.
	 У короткостроковому періоді зміна процентної ставки на грошовому ринку, викликана діями центрального банку, приводить у рух певні механізми та економічних агентів. Безсумнівно такі зміни вплинуть на рівні економічних показників — таких, як обсяги виробництва та ціни. Цей механізм, який також відомий як передавальний механізм монетарної політики, є дуже складним. Хоча в широкому сенсі він зрозумілий, проте серед науковців і практиків немає спільної думки щодо доцільності його функціонування.
	 Загальноприйнятим є розуміння того, що у довгостроковому періоді, після того як в економіці спрацюють усі зміни, збільшення грошової маси призведе до загального зростання рівня цін. Проте це не призведе до постійних змін у таких реальних показниках, як обсяги виробництва чи зайнятість. Цей загальний принцип також відомий як «довгостроковий імунітет грошей», закладений в основу стандартного макроекономічного мислення. Реальні доходи чи рівень безробіття в довгостроковому періоді визначаються реальними факторами, такими, як технології, приріст населення чи переваги економічних агентів.
	 У довгостроковому періоді центральний банк може додати певний імпульс до зростання економічного потенціалу шляхом підтримання середовища стабільних цін. Він не може прискорити економічне зростання збільшуючи пропозицію грошей або підтримуючи рівень процентних ставок на рівні, що не відповідає ціновій стабільності. Він може лише впливати на загальний рівень цін. Безсумнівно, інфляція є монетарним феноменом. Тривалі періоди високої інфляції асоціюються з монетарним зростанням. Тоді як інші чинники (такі як зміна сукупного попиту, технологічних змін або шоків товарних цін) можуть вплинути на динаміку цін у короткостроковому періоді, але з часом їх вплив може бути знівельований змінами в монетарній політиці.
	Теоретичне підґрунтя монетарної політики ЄС. Сучасна монетарна політика ЄС сформувалася не водночас і багато у чому базується на монетарній теорії, тому важливим є виокремлення як теоретичних складових, так і розуміння європейської специфіки, що дозволяє ідентифікувати феномен європейської теорії і практики монетарного регулювання як окремий системний елемент європейської інтеграції взагалі. Основні положення сучасного монетаризму та його європейської специфіки можна охарактеризувати так. 
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