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ІНТЕГРАЦІЙНА ДИНАМІКА 
ВИКОНАННЯ УГОДИ  
ПРО АСОЦІАЦІЮ:  
ВИСНОВКИ ТА 
РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЗМІСТ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ
Цілі Угоди про асоціацію між Україною і ЄС (далі - УА), визначені у ст.1, можна підсумувати таким чином1:

  Сприяння миру та стабільності;

  Дотримання спільних цінностей (вони ж основні елементи УА)2;

  Співпраця та наближення політик у різних сферах3;

  Поступова інтеграція України до внутрішнього ринку ЄС (шляхом створення поглибленої та все-
осяжної зони вільної торгівлі).

Головною суттю поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (далі - ПВЗВТ) та УА у цілому є одно-
стороннє регуляторне наближення в обмін на економічну інтеграцію. Відповідно до УА, Україна зобов’я-
зується перейняти та практично впровадити acquis - законодавчі норми, правила та технічні стандарти 
ЄС. В обмін на це, Україна поступово ставатиме частиною внутрішнього ринку ЄС4. Ступінь цієї інтеграції 
залежить від амбіцій та спроможності України досягнути взаємної лібералізації через адаптацію acquis5. 
Загалом, за виключенням Європейської Економічної Зони та країн-кандидатів, ЄС ніколи настільки не від-
кривав свій внутрішній ринок для участі третьої країни6.

УА містить три різні типи домовленостей у різних секторах економічної інтеграції:
  Пряме взаємне відкриття ринків шляхом прогресивного скасування митних зборів (асиметричного, при-
вілейованого для України з боку ЄС)7;

1  З огляду на складні структуру та формулювання статті 1 (як і тексту Угоди загалом), тут у дещо спрощеній формі викладено ключовий зміст, без зайвої 
деталізації, яка може бути цікава фаховим юристам.

2  Стаття 2 визначає основними елементами УА повагу до демократичних принципів, прав людини та основоположних свобод, принципу верховенства 
права, принципів суверенітету й територіальної цілісності, непорушності кордонів і незалежності, а також протидію розповсюдженню зброї масового 
знищення, пов’язаних з нею матеріалів та засобів їхньої доставки. Відповідно до статті 478, у разі порушення однією із сторін основних елементів УА, 
інша сторона може призупинити дію положень УА про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі.

3  УА охоплює дуже багато сфер та тематик, і політичний діалог сторін з цих питань може бути дуже продуктивним. Наприклад, прогрес у візовому діалозі 
і вжиття кроків для встановлення безвізового режиму ЄС для громадян України були згадані як зобов’зання обох сторін у ст..19 УА.

4  Інформаційна довідка ЄС «The EU-Ukraine Association Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade Area: What’s it all about?»: http://eeas.europa.
eu/archives/delegations/ukraine/documents/virtual_library/vademecum_en.pdf - стор. 8 та 11.

5  Там же, стор.13.
6  Там же, стор.8.
7  На практиці відбулось навіть раніше початку тимчасового застосування УА, шляхом впровадження з боку ЄС у 2014 році односторонніх преференцій для України.

Дмитро Шульга, Міжнародний фонд «Відродження»

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/virtual_library/vademecum_en.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/virtual_library/vademecum_en.pdf
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  Обумовлене відкриття внутрішнього ринку ЄС для України у певних секторах у майбутньому - за умови 
впровадження Україною норм та стандартів ЄС у цих сферах;

  Побудова рівних умов для чесної конкуренції українських та європейських компаній, шляхом поступового впро-
вадження Україною правил та стандартів ЄС щодо прав споживачів, інтелектуальної власності, прав працівни-
ків, екологічних вимог, надання державної допомоги підприємствам та запобігання монополізації ринків8.

Таким чином, УА у її економічній частині буде повністю виконана тоді, коли будуть повністю скасовані митні 
тарифи, регуляторні стандарти в Україні будуть приведені у відповідність з європейськими, і Україна ста-
не частиною внутрішнього ринку ЄС у низці секторів. Конкретні сфери, ринки, передбачені в УА способи 
відкриття ринків ЄС та часові терміни для виконання відповідного «домашнього завдання» представлені у 
Таблиці 1 (стор. 11). Загалом, це 14 секторів або ринків, по яких Угодою передбачене прийняття 15 рішень ЄС.

Те, що відповідні положення УА передбачають саме поступове відкриття внутрішнього ринку ЄС у майбут-
ньому - закладає певну динаміку виконання УА. Але ця динаміка не є автоматичною: вона залежить від 
виконання Україною «домашнього завдання» з регуляторного наближення. 

УА не містить визначення термінів, коли ЄС має прийняти рішення про інтеграцію України до свого вну-
трішнього ринку у тому чи іншому секторі, але як правило містить достатньо чіткі терміни, коли Україна 
має виконати своє «домашнє завдання» у відповідному секторі – після чого, логічно було би очікувати, що 
незабаром мало би слідувати відповідне рішення ЄС.

Якщо взяти до уваги, що положення про ПВЗВТ тимчасово застосовується з 1 січня 2016 року, то, відповід-
но до передбачених в УА графіків, станом на початок 2019 року Україна вже мала б виконати зобов’язання 
як мінімум у чотирьох секторах. Відповідно, вже мали бути створені умови для ухвалення рішень ЄС про 
інтеграцію України до внутрішнього ринку у цих секторах, а саме: укладення Угоди про оцінку відповідності 
та прийняття промислової продукції (ACAA); приєднання України до двох митних Конвенцій; надання режиму 
внутрішнього ринку для поштових та кур’єрських послуг; часткового відкриття ринку державних закупівель.

ДИНАМІКА ІНТЕГРАЦІЇ - ПРОМІЖНІ 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Аналіз стану справ у вибраних секторах економічної інтеграції станом на січень 2019 року показує дуже 
різну динаміку виконання УА залежно від сфери9:

У сфері технічних бар’єрів у торгівлі, УА передбачає перспективу укладення Угоди про оцінку відповід-
ності та прийняття промислової продукції (ACAA). Спочатку АСАА може охоплювати один або кілька сек-
торів, з поступовим розширенням на всі передбачені в УА 27 секторів. Потенційно, ACAA може охопити 
до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування, полегшивши тор-
гівлю і піднявши імідж продукції made in Ukraine на глобальних ринках. Наразі, стан виконання Україною 
свого «домашнього завдання» (гармонізація законодавства, інфраструктури якості та ринкового нагляду з 
норами ЄС) уже дозволяє укласти ACAA як мінімум у трьох секторах, але ЄС не дає сигналів про близькість 
цієї перспективи. За відсутності ясності щодо швидкої перспективи укладання АСАА, гармонізовані проце-
дури та вимоги виявляються надто обтяжливими, особливо для імпортерів.

Рекомендація для ЄС 
  Провести офіційну оцінку стану виконання Україною «домашнього завдання» і у разі її позитивних ре-
зультатів - прийняти рішення про укладання угоди АСАА з Україною.

8  «Вигоди ПВЗВТ Україна-ЄС» - інформаційна довідка Європейської Комісії: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/december/tradoc_154128.pdf
9  Тут стисло викладені лише основні висновки та рекомендації по окремих секторах. Детальніше про кожний з них див. відповідні тематичні розділи цієї 

публікації.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/december/tradoc_154128.pdf
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У сфері митних процедур в Україні немає цілісної політики, багато в чому через тривалу відсутність Митної 
служби як окремого органу державної влади. Це приклад того, як інституційне питання, не охоплене УА, напря-
му впливає на динаміку виконання її положень щодо регуляторного наближення, зокрема, ускладнює проход-
ження відповідних законопроектів у парламенті. Як наслідок, Україна досі не виконала своє «домашнє завдан-
ня» у цій сфері, і відповідно не може скористатися запропонованими в УА перспективами: визнання з боку ЄС 
уповноважених економічних операторів (УЕО) і приєднання до спільної транзитної системи (NCTS) ЄС. У грудні 
2018 року уряд прийняв рішення про утворення Державної митної служби як окремого державного органу.

Рекомендації для України
  Забезпечити системні механізми урядового та громадського контролю за діяльністю нового окремого 
органу – Державної митної служби;

  Схвалити законопроект №7473, який вносить зміни до Митного кодексу для імплементації інституту ав-
торизованого економічного оператора та спрощення транзитних процедур.

Цифровий ринок охоплює положення УА щодо електронної торгівлі, телекомунікаційних послуг, ІТ послуг, 
аудіовізуальних медіа, авторських та суміжних прав, захисту персональних даних. Тут в останні роки Украї-
на зробила низку кроків для нормативно-правового наближення, але прогрес недостатній і не встигає за 
темпами оновлення законодавства ЄС. В Україні потужний сектор ІТ, який формує більше 3% ВВП і за об-
сягами експорту займає третє місце серед усіх галузей економіки (основні експортні ринки - США та країни 
ЄС). Проте, в Україні немає окремого органу державної влади у сфері цифрової економіки та суспільства. 
Виконання державної Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства не фінансується. Нещодавно 
уряд підготував проект Стратегії інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС до 2023 року.

Рекомендації для України
  Створити окремий державний орган у сфері розвитку цифрової економіки та суспільства або підроз-
діл з цифрової економіки у складі Мінекономрозвитку, передбачити видатки у державному бюджеті на 
виконання Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства, розробити та прийняти закон про 
цифрову економіку та суспільство;

  Розробити та прийняти закон про електронні комунікації з урахуванням нового Європейського Кодексу 
електронних комунікацій;

  Внести зміни до Закону України «Про електронну комерцію» для гармонізації з законодавством ЄС.

У сфері фінансових послуг УА передбачає перспективу надання Україні режиму внутрішнього ринку ЄС. Дер-
жавна програма розвитку фінансового сектору до 2020 року передбачає повне виконання «домашнього 
завдання», і в останні роки відчутним є поступ із впровадженням норм ЄС. У банківському секторі України до-
мінуючу роль зараз займають державні банки, серед приватних банків переважають банки з країн ЄС. Банки 
та страхові компанії ЄС вже мають суттєву присутність на ринку України і без особливих проблем виходять на 
український ринок  Відповідно до УА, українські банки та страхові компанії теж можуть виходити на ринок ЄС 
через дочірні компанії та філії, але не роблять цього через економічні причини. Через ці ж причини економіч-
ний ефект від відкриття ринку (транскордонних) фінансових послуг ЄС буде обмеженим. Більше того, з огляду 
на нещодавню докорінну зміну регулювання цього ринку в ЄС, передбачена в УА перспектива внутрішнього 
ринку взагалі стала дуже непевною. Відповідно, постає питання про мету імплементації УА у цій сфері.

Рекомендація для ЄС
  Прояснити перспективи майбутньої інтеграції ринків фінансових послуг, обравши один із трьох можли-
вих варіантів10.

У сфері державних закупівель, УА передбачає взаємний поступовий (у п’ять етапів) доступ на ринок дер-
жавних закупівель за умови виконання Україною «домашнього завдання». Ще у 2016 році новий закон 
про публічні закупівлі було впроваджено в повному обсязі, і всі закупівлі почали проводити на основі 

10  Див. тематичний розділ «Інтеграція України до внутрішнього ринку фінансових послуг ЄС» (авт. - Віталій Кравчук).
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електронної системи ProZorro. Україна пішла на асиметричне відкриття свого ринку для ЄС: за національ-
ним законодавством, компанії із країн-членів ЄС мають повний доступ до українського ринку державних 
закупівель. Україна вже отримала доступ до ринку державних закупівель ЄС в рамках Угоди СОТ про дер-
жавні закупівлі (GPA), майже у тому ж обсязі, що передбачений УА. Причому, на відміну від УА, угода GPA 
не вимагає від України виконання «домашнього завдання». Таким чином, на практиці, більшість положень 
УА щодо відкриття ринків державних закупівель уже впроваджено обома сторонами.

Рекомендації для України
  Внести зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів, як було 
передбачено законопроектом №8265;

  Відхилити законопроект № 7206 «Купуй українське».

Рекомендації для ЄС
  Провести офіційну оцінку прогресу України у виконанні зобов’язань у сфері державних закупівель;

  Визначити перспективу надання Україні доступу до ринку нижче передбачених GPA порогових значень.

У сфері енергетики, будучи членом Енергетичного співтовариства, Україна імплементує Третій енерге-
тичний пакет ЄС. Це прямо не передбачено УА, яка містить зобов’язання лише щодо Другого енергетич-
ного пакету. При цьому в УА не визначено перспективу отримання Україною режиму внутрішнього ринку 
ЄС у секторах газу та електроенергетики. В останні роки імпорт газу в Україну здійснювався виключно із 
ЄС. Європейські компанії вже використовують для зберігання газу українські газосховища, зручно розта-
шовані біля кордону з ЄС. Енергетична стратегія України передбачає побудову газового ринку за прин-
ципами Третього енергетичного пакету ЄС до 2020 року. Українське законодавство вже гармонізоване 
з acquis: транспозиція основних вимог Третього енергетичного пакету ЄС у сфері газу вже відбулась. 
Невирішеними поки що лишаються три ключові питання їхнього практичного впровадження: «анбанд-
лінг» Нафтогазу, добове балансування, лібералізація постачання побутовим споживачам.

Рекомендації для України
  Невідкладно реалізувати основні кроки з анбандлінгу Нафтогазу;

  Забезпечити запуск добового балансування газу;

  Переглянути схему покладання спеціальних обов’язків на ринку газу України.

Рекомендації для ЄС
  Надати перспективу поширення на Україну, у разі виконання «домашнього завдання», режиму внутріш-
нього ринку ЄС у газовому секторі, оновивши Додаток XXVII до УА відповідно до рішень Ради Асоціації 
Україна - ЄС 17 грудня 2018 року11;

  Відстоювати спільну з Україною позицію на переговорах з Росією щодо транспортування газу після 2019 
року на основі правил ЄС, і так само поширити ці вимоги на всі інші шляхи постачання російського газу 
до ЄС.

ДЕЯКІ ВИСНОВКИ
Результати: станом на січень 2019 року у рамках виконання УА не відбулось жодного із передбачених 
графіками УА досягнень у інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС - хоча на цей момент їх вже мало 
бути не менше чотирьох. По факту, відбулося відкриття ринку державних закупівель, але поза рамками УА 
(відповідно до GPA).

11  Див. Спільну заяву для преси: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/UKR.pdf 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/UKR.pdf
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Причини проблем: необхідною передумовою для успішного виконання «домашнього завдання» є на-
явність виробленої стратегії державної політки та повноважного органу державної влади у відповідній 
сфері. Відсутність таких відповідальних органів є головною причиною гальмування виконання Україною 
«домашнього завдання» у сферах митниці та цифрового ринку. 

Чинники успіху: слід визнати наявність багатьох успішних сфер виконання Україною свого «домашнього 
завдання». Це технічне регулювання, фінансові послуги, державні закупівлі, і значною мірою енергетика. 
Наявні досягнення є тим більше цінними, якщо прийняти до уваги конкретний контекст, у якому (або всу-
переч якому) вони здійснюються: політична фрагментація, слабкість інституцій і впливові інтереси, заці-
кавлені у збереженні статус-кво. За цими успіхами стоїть віддана праця ентузіастів – «агентів змін» серед 
державних службовців, народних депутатів, прогресивного бізнесу та громадянського суспільства.

ЄС потрібно: винагороджувати Україну за успішне виконання «домашнього завдання», як це передбаче-
но УА, шляхом прийняття рішень про інтеграцію України до відповідних секторів внутрішнього ринку ЄС. 
Дійсно, багато реформ потрібні для самої України і без зовнішнього заохочення, але разом з тим у бага-
тьох сферах регуляторного наближення нові норми стають більш обтяжливими для учасників українсько-
го ринку. За відсутності відкриття ринку з боку ЄС, у таких випадках в Україні постає питання про можливу 
більшу доцільність гнучкішого підходу до виконання своїх зобов’язань з гармонізації законодавства.

У низці сфер слід оновити передбачений УА обсяг українського «домашнього завдання». Об’єктивно, за-
конодавство ЄС значно еволюціонувало з часів завершення переговорів між Україною і ЄС щодо УА (2011 
рік). ЄС почав будувати Єдиний цифровий ринок у 2015 році і з тих часів провів масштабні зміни законодав-
ства у цій сфері. У сфері фінансових послуг радикальна зміна регулювання на ринку ЄС ускладнила (якщо 
не унеможливила) реалізацію передбаченої в УА перспективи інтеграції до внутрішнього ринку. Амбітні 
цілі України у рамках Енергетичного Співтовариства та її бажання інтегруватися до ринку газу ЄС у контек-
сті тристоронніх газових переговорів з Росією логічно вимагають оновлення «домашнього завдання» у 
сфері енергетики (зокрема, ринку газу).

«ЩО ДАЛІ?»: ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ПОРЯДКУ 
ДЕННОГО УКРАЇНИ І ЄС
У 2019 році головним пріоритетом («new big thing») для відносин України і ЄС році має стати інтеграція 
на ринку газу. Наприкінці 2019 року завершується чинність контракту між Нафтогазом і Газпромом щодо 
транспортування газу з Росії до ЄС через Україну. Амбітною, але реалістичною метою буде інтеграція України 
до внутрішнього ринку газу ЄС, що передбачає повну лібералізацію українського ринку на практиці і забез-
печення зміни схеми транспортування російського газу до ЄС через Україну. Починаючи з 2020 року, євро-
пейські компанії мають купувати газ у Газпрому на українсько-російському кордоні, усуваючи конфліктний 
потенціал українсько-російських контрактів. Для досягнення цієї мети потрібна злагоджена робота обох 
сторін, як на високому політичному, так і на дуже технічному рівнях. Як перший крок у цьому напрямку слід 
розглядати оновлення Додатку XXVII до УА, що було погоджено на засіданні Ради Асоціації Україна – ЄС 17 
грудня 2018 року.

Зважаючи на наближення передбаченого УА терміну всебічного огляду досягнення її цілей (5 років з мо-
менту початку тимчасового застосування)12, Києву та Брюсселю варто визначити список пріоритетів ін-
теграції України до внутрішнього ринку ЄС у рамках виконання ПВЗВТ до кінця 2020 року. Цей термін 

12  Стаття 481 визначає, що УА укладається на необмежений строк, але Сторони здійснюють всебічний огляд досягнення цілей цієї Угоди через п’ять років 
з дати набрання нею чинності, а також у будь-який інший час за взаємною згодою Сторін. Відповідно до ст. 486 (5) УА, будь-яке посилання у тексті УА 
на «дату набрання чинності цією Угодою» необхідно розуміти як дату, з якої здійснюється її тимчасове застосування. Тимчасове застосування поло-
жень про ПВЗВТ почалось з 1 січня 2016 року.
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співпадає з терміном реалізації 20 очікуваних досягнень Східного партнерства та кінцевим терміном ви-
конання низки галузевих стратегій в Україні. 

Виходячи з передбаченої в УА динаміки інтеграції, представленої у Таблиці 1 (стор. 11), слід було би перед-
бачити, що до кінця 2020 року мають бути отримані принаймні наступні 9 досягнень в інтеграції ринків 
(із загалом 15, передбачених УА):

  Визнання з боку ЄС уповноважених економічних операторів;

  Приєднання України до єдиної транзитної системи ЄС (NCTS);

  Укладення Угоди АСАА та її поширення на подальші сектори крім перших трьох;

  Визнання еквівалентності ключових секторів агропромислових товарів;

  Режим внутрішнього ринку для телекомунікаційних послуг та значний прогрес в інтеграції до Єдиного 
цифрового ринку в інших сегментах;

  Підписання, ратифікація та набрання чинності угоди про спільний авіаційний простір;

  Доступ до ринку державних закупівель закріплений рішеннями двосторонніх органів асоціації на рівні 
не менше ніж завершений 4-й етап;

  Режим внутрішнього ринку у секторах газу та електроенергетики.

Крім цього, Україні та ЄС слід визначитися із шляхами усування вузьких місць інфраструктури сполучень. 
Посилений двосторонній руху людей та товарів слід підтримати практичною інтеграцією України у тран-
спортні мережі TEN-T та впровадженням інтегрованого управління кордоном (з впровадженням режи-
му «спільної перевірки» та відкриттям нових пунктів пропуску на кордоні між Україною і ЄС).

Такий пакет пріоритетів інтеграції у внутрішній ринок може бути оформлений у різний спосіб, у тому числі 
у вигляді нового Порядку денного асоціації – двостороннього документу, який вперше був ухвалений у 
2012 році, оновлений у 2015 році і зараз вже морально застарів. Аби цей документ мав політичну вагу, а 
не залишався суто бюрократичним папером, він має бути стислим (нинішня версія нараховує більше 80 
сторінок) та містити визначення ключових пріоритетів реалізації цілей УА. А вже детальні кроки щодо ре-
алізації цих узгоджених пріоритетів можуть містити відповідні галузеві «дорожні карти».

Крім очікуваних досягнень в економічній інтеграції список пріоритетів має також включати очікувані до-
сягнення співпраці у сфері безпеки та розвитку інституцій демократії, верховенства права та належного 
врядування. У сфері безпеки порядок денний очевидно формується під впливом російської загрози: прі-
оритетами можуть бути інтеграція України до спільної політики безпеки та оборони ЄС і правоохоронна 
співпраця для забезпечення ефективного дотримання санкцій проти Росії.

У політичній частині спільного порядку денного, слід наповнити змістом термін «політична асоціація», 
який у тексті УА чітко не пояснено, але можна зрозуміти, що йдеться передусім про повагу до спільних 
європейських цінностей13. Тут потрібно впровадити оцінку з боку ЄС, за його внутрішньою методологією, 
стану справ із практичним дотриманням цих спільних цінностей в Україні. Зокрема, український уряд міг би 
звернутися до Єврокомісії із пропозицією провести оцінку стану боротьби з корупцією в Україні у форматі 
«Антикорупційного звіту» ЄС14. Це надало би всім сторонам значно глибше та більш комплексне розуміння 
реального стану справ та потреб15. Аналогічно, Україна може ініціювати оцінку ЄС її судової системи відпо-
відно до методології EU Justice Scoreboard16. Проведені ЄС оцінки могли би дієво допомогти у впроваджен-
ні відповідних реформ в Україні, які займають чільне місце на політичному порядку денному.

13  З іншого боку, мова відповідних положень УА (зокрема, ст. 1 - 4, 6 та 14, а також преамбули) дуже нагадує формулювання першого – політичного – Ко-
пенгагенського критерію членства у ЄС («Стабільність інституцій, що гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу та захист 
меншин»), виконання якого потрібне ще перед початком переговорів про вступ до ЄС.

14  https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report_en 
15  Обґрунтування доцільності застосування методології антикорупційного звіту ЄС для країн поза межами ЄС викладено у матеріалі European Stability 

Initiative: https://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=156&document_ID=162 
16  https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_en 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report_en
https://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=156&document_ID=162
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_en
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Таблиця 1.  
ДИНАМІКА ОБУМОВЛЕНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ЄС ВІДПОВІДНО ДО 
ПОЛОЖЕНЬ УА 

Сфера Ринок 
Передбачений в УА спосіб відкриття (або 

полегшення доступу до) внутрішнього 
ринку з боку ЄС

Передбачений в УА час 
для виконання Україною 

«домашнього завдання», з 
моменту набрання чинності 

УА*

Митні процедури Всі товари   Приєднання до Конвенцій про 
спрощення формальностей у торгівлі 
товарами і про про єдиний режим 
транзиту

  Визнання уповноважених економічних 
операторів

  1 рік

  3 роки

Технічні бар’єри Промислові товари Укладення Угоди про оцінку відповідності 
та прийняття промислової продукції 
(ACAA)

2 роки**

Санітарні та фітосанітарні 
заходи

Сільськогосподарські товари Прийняття рішень  про визнання 
еквівалентності у різних секторах 
агропромислової продукції***

Не визначено****

Комунікації 

Телекомунікаційні послуги Надання режиму внутрішнього ринку 4 роки

Поштові та кур’єрські послуги Надання режиму внутрішнього ринку 2 роки

Фінансовий сектор Фінансові послуги Надання режиму внутрішнього ринку 6 років

Транспорт

Автомобільний Можливість укладення спеціальної угоди у 
галузі автомобільного транспорту*****

7 років

Залізничний Можливість укладення спеціальної угоди у 
галузі залізничного транспорту*****

8 років

Внутрішній водний Можливість укладення спеціальної угоди у 
галузі внутрішнього водного транспорту*****

5 років

Міжнародний морський Надання режиму внутрішнього ринку 6 років

Авіаційний Угода про спільний авіаційний простір 
(САП)

Не визначено******

Державні закупівлі Ринок державних закупівель Відкриття доступу до ринку в обсязі, 
визначеному положеннями УА

Поступово, у п’ять етапів, 
протягом 6 місяців - 8 років

Енергетика

Ринок природного газу Чітко не визначено в УА******* до 01.01.2012*******

Ринок електроенергії Чітко не визначено в УА******* до 01.01.2012*******

*  Відповідно до положень УА, рахунок починається від моменту початку тимчасового застосування. Для положень, охоплених Розділом IV УА про 
ПВЗВТ, цей рахунок починається від 01.01.2016 р.
**  Для виконання «домашнього завдання» в обсязі, достатньому для укладання АСАА. Для виконання в обсязі, достатньому для поширення АСАА на всі 
27 перелічених в УА сектори - 5 років. 
***  Також, передбачена можливість сертифікації окремих вирбників для експорту до ЄС, не чекаючи прийняття рішень про еквівалентність цілого відпо-
відного сектору. На практиці, українські виробники активно користуються цією можливістю.
****  У тексті УА визначений час подання Україною всеохоплюючої стратегії імплементації глави 4 розділу IV УА («Санітарні та фітосанітарні заходи») – 3 
місяці. Період виконання цієї стратегії не регламентований УА. По факту, український уряд схвалив у 2016 році стратегію, яка передбачає завершення 
всіх потрібних імплементаційних заходів у 2021 році: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2016-%D1%80#n10 
*****  У тексті УА відсутня чітка прив’язка до стану виконання «домашнього завдання» як передумови для укладення угод у галузях автомобільного, за-
лізничного, внутрішнього водного транспорту.
******  Угода САП була парафована наприкінці 2013 року, але досі не підписана через суперечку між Великобританією і Іспанією щодо згадки про аеропорт 
Гібралтар у тексті угоди.
******* За результатами Ради Асоціації 17 грудня 2018 року, Сторони домовились про оновлення Додатку XXVII до УА (щодо сфери енергетики), але станом 
на січень 2019 року залишається чинною оригінальна редакція цього Додатку.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2016-%D1%80#n10


Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) заснований видатним філантро-

пом Джорджем Соросом у 1990 році. МФВ - одна з найбільших благодійних 

фундацій в Україні, національний фонд, що входить до глобальної мережі 

Фундацій відкритого суспільства (Open Society Foundations). Місія МФВ - 

сприяти розвитку відкритого суспільства в Україні на основі демократичних 

цінностей через підтримку значимих громадських ініціатив. Детальніше: 

www.irf.ua 

Проект «Громадська синергія» спрямований на посилення участі громад-

ськості у впровадженні євроінтеграційних реформ в Україні шляхом розвит-

ку Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС 

та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства 

Східного партнерства. Проект фінансується Європейським Союзом, співфі-

нансується та реалізується Міжнародним фондом «Відродження». Детальні-

ше: www.civic-synergy.org.ua 

Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна –  

ЄС (УС ПГС) є частиною двосторонньої Платформи громадянського суспіль-

ства, що створена у відповідності до ст. 469-470 Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС з метою забезпечення належної ролі громадськості у процесі 

виконання Угоди. Детальніше: www.eu-uacsp.org.ua

Ця публікація є частиною аналітичного звіту, підготовленого в рамках проекту “Громадська синергія”, який реалі-
зовує Міжнародний фонд “Відродження” за фінансової підтримки Європейського Союзу, із залученням Української 
сторони Платформи громадянського суспільства Україна - ЄС та інших незалежних експертів.  
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю авторського колективу і не обов’язково відображає точку зору 
Європейського Союзу та Міжнародного фонду “Відродження”. Повна версія аналітичного звіту доступна україн-
ською та англійською мовами. 
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