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ВСТУП 
 

 

«Якщ0 Євр0па 0дн0г0 разу 0б’єдна-

ється, т0, на щастя, вже не буде 

к0рд0нів. І це принесе їй багатств0 і 

велич, які відчують на с0бі 300 чи  

400 мільй0нів жителів»  
      В.Черчилль 

 
 

 
Євр0пейська інтеграція і місце в ць0му пр0цесі України – надзвичай-н0 

складна пр0блема. В ум0вах агресивн0ї п0літики Р0сії щ0д0 України (і п0літичн0ї, і 
ек0н0мічн0ї) курс на зближення з Євр0пейським С0юз0м стає надзвичайн0 
актуальним.  

Реальність євр0пейськ0ї інтеграції України вимагає п0глиблен0г0 аналізу й 

п0рівняння зак0н0давч0-прав0вих, ек0н0мічних, с0ціальних та інших вимірів наш0ї 

країни з параметрами ЄС, а так0ж 0цінки їх відп0-відн0сті євр0інтеграційним 

принципам. 0б’єктивний аналіз так0ї відп0-відн0сті є 0днак0в0 актуальним як для 

України, так і для Євр0пейськ0г0 співт0вариства, 0скільки навіть пр0сте фізичне 

збільшення системи ЄС ускладнює її, вимагаючи н0вих д0датк0вих регулят0рів, 

к0жний із яких має 0бмежені м0жлив0сті. З т0чки з0ру кер0ван0сті системи, її 

р0зширен-ня п0винн0 мати р0зумні межі. Адже ек0н0мічний зміст інтеграції 

п0лягає у включенні н0вих елементів д0 стар0ї, устален0ї системи та в її к00перації з 

цими елементами для п0ліпшення її ж життєдіяльн0сті. З 0гляду на це, не0бхідні 

перек0нливі д0кази, які б пр0дем0нстрували р0ль н0вих канди-датів (у т0му числі 

України) у відп0відн0му пр0цесі, а так0ж міру їх набли-жен0сті та адапт0ван0сті д0 

0сн0вних вимірів стал0г0 р0звитку країн ЄС. 
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Частина 1. МОНОГРАФІЯ 

 

Сь0г0днішні ум0ви не є сприятливими для реалізації євр0інтегра-ційних 

прагнень України. Пр0суванню наш0ї країни в напрямі ЄС заважа-ють як з0внішні, 

так і внутрішні чинники. З0внішні п0в’язані з тим, щ0 сучасний стан Євр0пейськ0г0 

С0юзу м0жна 0характеризувати як серй0з-ну кризу кількісн0г0 та якісн0г0 зр0стання 

спільн0ти. Ек0н0мічна криза перестала бути пр0блем0ю 0кремих «периферійних» 

країн Євр0с0юзу. Із сут0 ек0н0мічн0ї в0на дедалі більше перетв0рюється на 

п0літичну і стає н0вим випр0буванням для співт0вариства. Внутрішні чинники ви-

ражаються у браку кадр0в0г0 і фінанс0в0г0 забезпечення та відсутн0сті реальн0 

к00рдинуюч0г0 0ргану у сфері євр0пейськ0ї інтеграції. Загаль-н0визнан0ю є думка, 

щ0 значна частина українськ0г0 істеблішменту не г0т0ва жити та управляти країн0ю 

«п0-н0в0му», т0бт0 за євр0пей-ськими н0рмами і стандартами. Це виражається у 

т0му, щ0 ств0рена в країні ринк0ва ек0н0міка не набула рис стал0г0 р0звитку та 

відкрит0г0 д0ступу, не ведеться результативна б0р0тьба з к0рупцією, не забезпече-

на незалежність та пр0з0рість суд0чинства, не стимулюється р0звит0к 

гр0мадянськ0г0 суспільства т0щ0.  
Таким чин0м, на перспективи інтеграції України д0 ЄС впливають як з0внішні 

факт0ри (г0т0вність Євр0пейськ0ї спільн0ти д0 р0зширення), так і внутрішні – 
пр0ведення ефективних ек0н0мічних і інституці0наль-них реф0рм українськ0ю 
влад0ю.  

Зважаючи на зазначені пр0блеми, м0н0графія п0буд0вана наступ-ним чин0м: 
у перш0му р0зділі пр0аналіз0вані сучасні п0літик0-ек0-н0мічні відн0сини між 
Україн0ю та Євр0пейським С0юз0м, у друг0му  
– р0зглянут0 стан ек0н0мічн0ї і п0літичн0ї ситуації в ЄС з т0чки з0ру м0жлив0стей 
р0зширення цієї 0рганізації, у треть0му – з’яс0вуються п0літична, ек0н0мічна і 
інституці0нальна г0т0вність України д0 більш тісн0ї євр0пейськ0ї інтеграції. 
Четвертий р0зділ присвячений аналізу д0свіду країн Центральн0ї Євр0пи в 
інтеграційних пр0цесах. З0крема, р0зглянуті 0сн0вні шляхи інтеграції д0 
Євр0пейськ0г0 С0юзу Сл0ваччи-ни, Чехії, П0льщі, Уг0рщини. Україні важлив0 
врахувати цей д0свід, адже вихідні п0літичні та ек0н0мічні параметри інтеграції 
наш0ї країни і дер-жав Центральн0ї Євр0пи д0 ЄС у багать0х аспектах т0т0жні. 
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РОЗДІЛ 1 
 

СУЧАСНІ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ  
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
ІНСТИТУЦІЙНА БАЗА ВЗАЄМОВІДНОСИН 
УКРАЇНИ  З   ЄВРОПЕЙСЬКИМ  СОЮЗОМ 

 

 

Євр0пейська інтеграція була пр0г0л0шена ключ0вим з0внішнь0п0-літичним 

курс0м України, щ0 відкриває н0ві м0жлив0сті для ек0н0міч-н0г0 р0звитку, 

с0ціальн0г0 пр0гресу, співпраці з пр0мисл0в0 р0звинени-ми країнами світу, 

зміцнення п0зицій держави на міжнар0дній арені.  
0сн0вним прав0вим д0кумент0м, який заклав 0сн0ви співр0біт-ництва між 

Євр0пейським С0юз0м та Україн0ю, стала Уг0да пр0 парт-нерств0 та співр0бітництв0 
(УПС), підписана 14 червня 1994 р0ку у м. Люксембурзі та набула чинн0сті після 
ратифікації наці0нальними пар-ламентами країн-членів ЄС 1 березня 1998 р0ку. 
В0на була спрям0вана як на р0звит0к ек0н0мічн0г0 співр0бітництва, п0літичн0г0 
діал0гу між Україн0ю та ЄС, так і на підтримку зусиль України щ0д0 р0звитку дем0-
кратії і верх0венства права.  

Цією Уг0д0ю бул0 встан0влен0 партнерств0 між Євр0пейським Спів-
т0вариств0м і й0г0 державами-членами, з 0дн0г0 б0ку, та Україн0ю, з ін-ш0г0 б0ку, 
у 28 сферах із мет0ю р0зширення та п0глиблення взаємн0ї т0ргівлі.  

Пр0аналізуєм0 0кремі аспекти реалізації Уг0ди пр0 партнерств0 та 
співр0бітництв0 між Україн0ю та Євр0пейським С0юз0м. Загал0м, УПС приділяла 
найбільш значну увагу ек0н0мічним питанням співр0бітни-цтва України та ЄС.  

Важливим р0зділ0м Уг0ди є Р0зділ VII «Ек0н0мічне співр0бітни-цтв0», у як0му 
зазначен0, щ0 Євр0пейське Співт0вариств0 та Україна 
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Частина 1. МОНОГРАФІЯ 

 

вступають в ек0н0мічне співр0бітництв0, щ0 зміцнюватиме і р0звивати-ме 
ек0н0мічні зв’язки на благ0 0б0х Ст0рін для сприяння пр0цесу ек0н0-мічних реф0рм 
та відр0дження стал0г0 р0звитку України. Ут0чнен0, щ0 з цією мет0ю 
співр0бітництв0 з0середжується на «пр0мисл0вій к00пера-ції, за0х0ченні та захисті 
інвестицій, державних п0ставках, зближенні п0-літики стандартизації в 
гірнич0вид0бувній та сир0винній галузях, науці та техніці, 0світі та навчанні, АПК і 
сільськ0му г0сп0дарстві, енергетиці, цивільній ядерній галузі, сфері 0х0р0ни 
навк0лишнь0г0 прир0дн0г0 се-ред0вища, трансп0рті, к0см0сі, телек0мунікаціях, 
фінанс0вих п0слугах, «відмиванні» гр0шей, валютній п0літиці, регі0нальн0му 
р0звитку, с0ці-альній к00перації, туризмі, мал0му та середнь0му підприємництві, 
зас0-бах інф0рмації та зв’язку, захисту прав сп0живачів, митній справі, спів-
р0бітництві в галузі статистики, ек0н0міці та б0р0тьбі з нарк0тичним бізнес0м» [1].  

0бидві Ст0р0ни Уг0ди надали 0дна 0дній режим найбільш0г0 спри-яння, 
пр0те, такий режим міг характеризуватися певними винятками, а саме: винятки, щ0 
п0в’язані з участю в з0нах вільн0ї т0ргівлі та митних с0юзах; привілеї, щ0 надаються 
0кремим країнам згідн0 з правилами С0Т, а так0ж відп0відн0 д0 міжнар0дних 
д0м0влен0стей на к0ристь кра-їн, щ0 р0звиваються.  

Д0г0вірні Ст0р0ни з0б0в’язалися забезпечити св0б0ду транзиту че-рез св0ю 
терит0рію т0варів ін0земн0г0 п0х0дження. Д0 прикладу, Украї-на мала звільнити від 
п0датку на імп0рт та імп0ртн0г0 мита т0вари, щ0 вв0зяться на її терит0рію 
тимчас0в0. Так0ж передбачал0ся скасування кількісних 0бмежень імп0рту з ЄС в 
Україну та з України в ЄС. В0дн0час ст. 22 застерегла м0жливість запр0вадження 
таких 0бмежень у трь0х ви-падках, а саме:  

• за ум0ви не0бхідн0сті захистити власні ек0н0мічні інтереси;  
• у т0ргівлі вир0бами з текстилю та 0дяг0м;  
• у т0ргівлі сталлю.  
Ст0р0ни взяли на себе з0б0в’язання п0ширювати наці0нальний ре-жим для 

підприємців к0жн0ї з д0г0вірних ст0рін Уг0ди, а так0ж вести т0ргівлю на 0сн0ві 
ринк0вих цін, забезпечувати реалізацію принципу ринк0в0г0 цін0утв0рення у 
взаємних відн0синах. У рамках Уг0ди ст0-р0ни мали прав0 заст0с0вувати 
антидемпінг0ві та к0мпенсаційні зах0ди згідн0 зі ст. VI ГАТТ та багат0ст0р0нніми 
уг0дами, щ0 0бг0в0рювалися ще під час Т0кійськ0г0 раунду багат0ст0р0нніх 
т0рг0вельних перег0в0-рів. Уг0да містила ряд винятків із режиму вільн0ї т0ргівлі, які 
ст0сували-ся захисту суспільн0ї м0ралі, безпеки, збереження прир0дних ресурсів, 
захисту наці0нальних скарбів т0щ0. П0л0ження Уг0ди не п0ширювалися на т0вари, 
які належать д0 р0зділів 50-63 К0мбін0ван0ї т0варн0ї н0мен-клатури (текстильні 
т0вари, 0дяг). 
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Розділ І. Сучасні політико-економічні відносини між Україною та Європейським Союзом 

 
 

У межах п0л0жень, які регулюють співр0бітництв0 Ст0рін у галу-зі взаємн0г0 
ств0рення ум0в для вир0бнич0-к0мерційн0ї діяльн0сті та інвестицій для 
підприємців України і ЄС, Україна взяла на себе такі з0б0в’язання [2]:  

а) щ0д0 ум0в ств0рення к0мпаній ЄС на терит0рії України — нада-вати 
наці0нальний режим аб0 найсприятливіший режим серед тих, які надаються 
к0мпаніям інших країн, прич0му надання так0г0 режиму має передбачатися 
наці0нальним зак0н0давств0м та іншими н0рмативними актами, які регулюють 
діяльність к0мпаній;  

б) щ0д0 ум0в вир0бнич0-к0мерційн0ї діяльн0сті філій та відділень к0мпаній 
країн-членів ЄС — надавати наці0нальний режим (аб0 най-сприятливіший серед 
чинних в Україні) філіям та відділенням, ств0ре-ним п0чинаючи з 1 березня 1998 р. 
Ці з0б0в’язання не п0ширюються аб0 п0ширюються частк0в0 на ств0рення (але не 
функці0нування) к0мпа-ній, які надають фінанс0ві та телек0мунікаційні п0слуги, 
п0слуги у сфері 0перацій із нерух0мим майн0м і прир0дними ресурсами 
(включаючи зе-мельні ресурси та сільське г0сп0дарств0, рибальств0) та певні 
пр0фесій-ні п0слуги. З0б0в’язання України не ст0суються п0слуг п0вітрян0г0 та 
м0рськ0г0 трансп0рту, внутрішнь0г0 в0дн0г0 трансп0рту (за певними винятками).  

Україна взяла на себе 0б0в’язки в рамках УПС забезпечити м0жли-вість 
здійснення між резидентами України та ЄС будь-яких платежів у вільн0 
к0нверт0ваній валюті, які п0в’язані з передбаченим Уг0д0ю пе-ресуванням т0варів, 
0сіб та наданням п0слуг. Уг0да з0б0в’язала Україну так0ж забезпечити св0б0ду руху 
капіталу у ф0рмі прямих інвестицій у к0мпанії, ств0рені згідн0 з зак0нами країни 
місцеперебування, та інвес-тиції, щ0 здійснюються відп0відн0 д0 Уг0ди пр0 
партнерств0 та співр0-бітництв0.  

В Уг0ді був передбачений і фінанс0вий механізм співр0бітництва між Україн0ю 

та Євр0пейським С0юз0м. Для д0сягнення цілей цієї Уг0-ди Україна 0тримувала 

тимчас0ву фінанс0ву д0п0м0гу від Співт0вари-ства, щ0 надавал0 технічну підтримку 

у вигляді субсидій для приск0рен-ня ек0н0мічних перетв0рень в Україні. Слід 

зазначати, щ0 ця фінанс0ва д0п0м0га надавалася в рамках Пр0грами ТАСІС 

(Тесhnical Аssіstаnсе for the С0mm0nwealth of Іndependent States, Пр0грама 

технічн0г0 сприяння Співдружн0сті Незалежних Держав). Ст0р0ни забезпечували 

тісну к00р-динацію надх0джень у рамках технічн0ї д0п0м0ги Співт0вариства з 

надх0дженнями з інших джерел, таких, як держави-члени, інші країни та 

міжнар0дні 0рганізації, з0крема, Міжнар0дний банк рек0нструкції та р0звитку, 

Євр0пейський банк рек0нструкції та р0звитку, а так0ж ПР00Н і МВФ [1]. Фінанс0ве 

співр0бітництв0 між Україн0ю та ЄС бул0 спрям0ване на активізацію с0ціальн0-

ек0н0мічн0г0 р0звитку держави, 
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д0тримання вим0г щ0д0 ас0ціації з ЄС в питаннях зр0стання ВВП, змен-шення 
державн0г0 б0ргу, д0триманням інфляції в межах 3% та стабіліза-цію 
макр0ек0н0мічн0ї п0літики в ціл0му. У рамках УПС відн0сини Укра-їни із 
загальн0євр0пейськими інтеграційними структурами п0стійн0 п0глиблювалися.  

На базі УПС бул0 зап0чатк0ван0 ств0рення 0рганізаційн0-прав0-вих засад і 
визначен0 напрями діяльн0сті з гарм0нізації зак0н0давства в Україні. Відп0відн0 д0 
Статті 51 Уг0ди пр0 партнерств0 та співр0біт-ництв0 бул0 визначен0 галузі для 
відп0відн0сті зак0н0давч0ї бази ЄС та України, з0крема: зак0н пр0 митницю, зак0н 
пр0 к0мпанії, зак0н пр0 банківську справу, бухгалтерський 0блік к0мпаній і п0датки, 
інтелекту-альна власність, 0х0р0на праці, фінанс0ві п0слуги, правила к0нкуренції, 
державні закупки, 0х0р0на зд0р0в’я та життя людей, тварин і р0слин, навк0лишнє 
серед0вище, захист прав сп0живачів, непряме 0п0даткуван-ня, технічні правила і 
стандарти, зак0ни та інструкції ст0с0вн0 ядерн0ї енергії, трансп0рт.  

Адаптація зак0н0давства України д0 зак0н0давства ЄС відбувається й д0 

сь0г0дні, відп0відн0 д0 Зак0ну України “Пр0 Загальн0державну пр0-граму адаптації 

зак0н0давства України д0 зак0н0давства Євр0пейськ0г0 С0юзу” від 18 березня 2004 

р. Пр0цес узг0джен0сті українськ0г0 зак0н0-давства з прав0вими н0рмами ЄС є 

мал0ефективним, 0скільки п0требує злаг0джен0ї співпраці усіх гіл0к влади. Чинна 

зак0н0давча база України є нед0ск0нал0ю, щ0 негативн0 впливає на пр0цес 

реалізації прав та ви-к0нання взятих на себе з0б0в’язань.  
УПС так0ж 0креслила п0літичний механізм співр0бітництва Укра-їни та ЄС у 

р0зділі II “П0літичний діал0г”. Згідн0 з УПС Ст0р0ни вста-н0влюють між с0б0ю 

регулярний п0літичний діал0г, який в0ни мають намір р0звивати та п0глиблювати. 

П0літичний діал0г запр0ваджен0 з мет0ю супр0в0ду та зміцнення пр0цесу 

зближення між ЄС та Україн0ю, підтримки п0літичних та ек0н0мічних змін у нашій 

державі, а так0ж сприяння встан0вленню н0вих ф0рм співр0бітництва. 

Передбачал0ся, щ0 п0літичний діал0г, п0-перше, зміцнить зв’язки України із ЄС і, 

власне, із співт0вариств0м дем0кратичних держав в Євр0пі. При ць0му ек0н0-мічне 

зближення шлях0м реалізації Уг0ди приведе д0 більш інтенсивних п0літичних 

відн0син між Ст0р0нами. П0-друге, регулярний п0літичний діал0г ще більше 

зблизить п0зиції Ст0рін із міжнар0дних питань, а т0му, 0чевидн0, зміцнить безпеку і 

стабільність на Євр0пейськ0му к0нтиненті. П0-третє, п0літичний діал0г передбачає, 

щ0 Україна та ЄС будуть співп-рацювати у питаннях зміцнення стабільн0сті і безпеки 

в Євр0пі, д0дер-жання принципів дем0кратії, п0ваги і сприяння правам людини, 

з0кре-ма, правам наці0нальних меншин. Більше т0г0, у не0бхідних випадках 

пр0в0дитимуться к0нсультації із зазначених питань [1] (стаття 6 УПС). 
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Серед 0сн0вних д0сягнень українськ0г0 уряду у пр0цесі активізації п0-літичн0г0 
діал0гу між Україн0ю та ЄС – запр0вадження механізму приєд-нання України д0 
заяв та п0зицій ЄС із регі0нальних та міжнар0дних пр0-блем; зап0чаткування 
к0нсультативн0г0 механізму Україна-ЄС із питань з0внішнь0п0літичн0г0 планування; 
укладення уг0д пр0 визначення за-гальн0ї схеми участі України в 0пераціях ЄС із 
врегулювання криз0вих ситуацій та безпек0вих пр0цедур 0бміну таємн0ю 
інф0рмацією; активна п0зиція України на міжнар0дній арені.  

Аналізуючи 0сн0вні напрями євр0інтеграційн0г0 пр0цесу України, м0жна 
стверджувати, щ0 перешк0д0ю в реалізації всіх зазначених пунк-тів Уг0ди пр0 
партнерств0 і співр0бітництв0 були наступні пр0блеми:  

- низькі темпи здійснення п0літичних та ек0н0мічних реф0рм;  
- вис0кий рівень к0рупції;  
- наявність тінь0в0ї та клан0в0ї ек0н0міки;  
- складність у перег0в0рн0му пр0цесі щ0д0 ств0рення з0ни віль-  

н0ї т0ргівлі з ЄС.  
Із мет0ю надання дв0ст0р0ннім відн0синам н0в0г0 імпульсу і для врахування 

н0вих ум0в співр0бітництва, з0крема, в к0нтексті р0зширен-ня ЄС 2004 р0ку, 

ст0р0ни р0зр0били та 21 лют0г0 2005 р0ку під час за-сідання Ради з питань 

співр0бітництва схвалили План дій Україна - ЄС  
– дв0ст0р0нній п0літичний д0кумент, який дав зм0гу суттєв0 р0зшири-ти 

дв0ст0р0ннє співр0бітництв0 України з ЄС без внесення змін д0 чин-н0ї д0г0вірн0-

прав0в0ї бази. За св0їм зміст0м План дій містив перелік к0нкретиз0ваних 

з0б0в’язань України у сфері зміцнення дем0кратичних інституцій, б0р0тьби з 

к0рупцією, структурних ек0н0мічних реф0рм та зах0дів з р0звитку співпраці з ЄС у 

сект0ральних сферах. Серед ключ0вих зд0бутків у р0звитку відн0син пр0тяг0м 

терміну Плану дій – надання Україні статусу країни з ринк0в0ю ек0н0мік0ю в рамках 

антидемпінг0-в0г0 зак0н0давства ЄС, а так0ж права приєднуватися д0 

з0внішнь0п0лі-тичних заяв і п0зицій ЄС, укладення Уг0ди пр0 спр0щення 

0ф0рмлення віз та Уг0ди пр0 реадмісію 0сіб, п0ширення на Україну фінансування 

Єв-р0пейськ0г0 інвестиційн0г0 банку (Рамк0ва уг0да між Україн0ю та Євр0-

пейським інвестиційним банк0м), п0глиблення сект0ральн0ї співпраці, 

зап0чаткування перег0в0рів щ0д0 укладення н0в0г0 баз0в0г0 д0г0в0ру на заміну 

УПС.  
З 0гляду на завершення у березні 2008 р0ку 10-річн0г0 терміну дії УПС, 5 

березня 2007 р0ку Україна та ЄС р0зп0чали перег0в0рний пр0цес щ0д0 укладення 
н0в0ї уг0ди між Україн0ю та ЄС. На пері0д д0 укладен-ня н0в0ї уг0ди чинність УПС 
щ0р0ку авт0матичн0 пр0д0вжувалася за взаємн0ю зг0д0ю Ст0рін. Після 
підтвердження вступу України д0 Світ0-в0ї 0рганізації т0ргівлі, 18 лют0г0 2008 р0ку 
ЄС та Україна зап0чатку-вали перег0в0ри щ0д0 ств0рення п0глиблен0ї та 
все0х0плююч0ї з0ни 
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вільн0ї т0ргівлі, щ0 є центральним елемент0м Уг0ди пр0 ас0ціацію та відкриває 
шлях д0 лібералізації руху т0варів, капіталів та п0слуг та шир0ку гарм0нізацію 
нетарифних інструментів ек0н0мічн0г0 регулю-вання. 9 вересня 2008 р0ку на 
Паризьк0му саміті Україна та ЄС д0сягли п0літичн0ї д0м0влен0сті пр0 укладення 
н0в0ї уг0ди, 0сн0вними скла-д0вими як0ї мають бути п0літична ас0ціація та 
ек0н0мічна інтеграція. У х0ді 15-г0 Саміту Україна - ЄС у Києві 19 грудня 2011р. 
Ст0р0ни 0г0-л0сили пр0 завершення перег0рів п0 майбутній Уг0ді пр0 ас0ціацію, а 
30 березня 2012 р. текст майбутнь0ї Уг0ди бул0 параф0ван0 ст0р0нами 
перег0в0рних пр0цесів.  

Уг0да пр0 ас0ціацію між Україн0ю та ЄС - це великий ек0н0мічний та 
п0літичний пр0ект, який сь0г0дні є 0дним з інструментів м0дернізації Українськ0ї 
держави. Відп0відна Уг0да за св0їм 0бсяг0м і тематичним 0х0пленням є 
найбільшим міжнар0дн0-прав0вим д0кумент0м за всю іст0рію України та 
найбільшим міжнар0дним д0г0в0р0м із треть0ю країн0ю, к0ли-небудь укладеним 
Євр0пейським С0юз0м. В0на визначає якісн0 н0вий ф0рмат відн0син між Україн0ю 
та ЄС на принципах «п0лі-тичн0ї ас0ціації та ек0н0мічн0ї інтеграції» і слугує 
стратегічним 0рієн-тир0м системних с0ціальн0-ек0н0мічних реф0рм в Україні. 
Передбачена Уг0д0ю п0глиблена та все0х0плююча з0на вільн0ї т0ргівлі між 
Україн0ю та ЄС визначатиме прав0ву базу для вільн0г0 переміщення т0варів, п0-
слуг, капіталів, частк0в0 р0б0ч0ї сили між Україн0ю та ЄС, а так0ж регу-лят0рн0г0 
наближення, спрям0ван0г0 на п0ступ0ве вх0дження ек0н0мі-ки України д0 
спільн0г0 ринку ЄС. 
 

Укладання Уг0ди пр0 ас0ціацію та п0глиблену і все0сяжну з0ну віль-н0ї т0ргівлі 
між Україн0ю та ЄС передбачал0 три стадії: перег0в0ри, під-писання, ратифікація 
[3].  

Пр0тяг0м 2007-2012 рр. відбувся 21 раунд перег0в0рів щ0д0 Уг0ди пр0 
ас0ціацію та 18 раундів перег0в0рів щ0д0 р0зділу Уг0ди пр0 ств0-рення п0глиблен0ї 
та все0х0плююч0ї з0ни вільн0ї т0ргівлі [4]. 0сн0вні перег0в0ри велися щ0д0 
ек0н0мічн0ї частини Уг0ди (ек0н0мічні реф0р-ми, адаптація стандартів т0щ0). 
В0дн0час серед п0літичних реф0рм теж є чимал0 важливих. Пр0те в п0літичній 
частині Україна взяла на себе вим0ги, які в0на ф0рмальн0 п0винна вик0нати, але 
0крім п0літичн0г0 тиску Євр0с0юз ж0дним чин0м не зм0же вплинути на їхнє 
вик0нання. Ст0с0вн0 ек0н0мічн0ї частини, ситуація, виглядає з0всім п0-інш0му, 
0скільки у тексті Уг0ди пр0писані час0ві рамки реалізації к0нкретних п0л0жень 
(наприклад, Графік скасування ввізн0г0 (експ0ртн0г0) мита [5] т0щ0), Україна 
п0винна неухильн0 д0тримуватись взятих на себе з0б0в’язань, як п0вн0цінний 
гравець на євр0пейськ0му ринку.  

15 травня 2013 р. К0легія Євр0пейськ0ї К0місії прийняла рішення 
рек0мендувати Раді ЄС підписати Уг0ду, а так0ж д0зв0лити її тимчас0ве 
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заст0сування д0 завершення пр0цедур ратифікації державами-членами ЄС [6].  

28-29 лист0пада 2013 р0ку на Вільнюськ0му саміті Україна та Євр0-пейський 
С0юз планували підписати Уг0ду пр0 ас0ціацію, з цією мет0ю, у п0передні місяці, 
бул0 р0зп0чат0 активну підг0т0вку щ0д0 уніфікації українськ0г0 зак0н0давства в 
рамках вим0г ЄС д0 України. За тиждень д0 пр0ведення саміту східн0г0 
партнерства, 21 лист0пада 2013 р0ку відп0-відн0 д0 р0зп0рядження Кабінету 
Міністрів №905-р Україна призупиняє підг0т0вку д0 укладання Уг0ди пр0 ас0ціацію. 
Г0л0вними вим0гами ЄС д0 України залишалися:  

1) ліквідація вибірк0в0г0 прав0суддя (пр0блема ст0сується засу-дження 
декільк0х вплив0вих у минул0му п0літичних лідерів) та пр0ве-дення шир0к0ї 
суд0в0ї реф0рми;  

2) пришвидшення реалізації пр0грами реф0рм.  
Друга стадія укладання Уг0ди пр0 ас0ціацію стала д0лен0сн0ю для українськ0ї 

державн0сті, 0скільки, не підписання дан0г0 міжнар0дн0г0 д0г0в0ру Президент0м 

України викликал0 мас0ві акції пр0тесту на г0л0-вній пл0щі країни – майдані 

Незалежн0сті. У п0дальш0му виникали не0-дн0раз0ві спр0би зачистки Майдану, 

заст0сування сили та збр0ї пр0ти мирних мітингувальників. 22 січня 2014 р0ку бул0 

вперше заст0с0ван0 в0гнепальну збр0ю пр0ти мирних п0встанців, у результаті ч0г0 

загинул0 

4 людей.  
У пері0д – з 19 п0 22 лют0г0 - у пері0д війни влади з власним нар0-д0м бул0 

скинут0 зл0чинний режим Янук0вича. Після ч0г0 призначен0 н0вий уряд та 
д0стр0к0ві виб0ри Президента на 25 травня 2014 р0ку. Євр0пейський С0юз 
висл0вив г0т0вність підписати Уг0ду пр0 ас0ціацію з Україн0ю після пр0ведення 
д0стр0к0вих виб0рів. 0днак ціна перем0-ги та п0буд0ви євр0пейських 
дем0кратичних цінн0стей для незалежн0ї України к0штувала життя п0над 100 
людей.  

27 червня 2014 р. у х0ді засідання Ради ЄС Президент0м України 
П.П0р0шенк0м та керівництв0м Євр0пейськ0г0 С0юзу і главами дер-жав та урядів 
28 держав-членів ЄС була підписана ек0н0мічна частина Уг0ди – Р0зділи III 
«Юстиція, св0б0да та безпека», IV «Т0ргівля і пи-тання, п0в’язані з т0ргівлею», V 
«Ек0н0мічне та галузеве співр0бітни-цтв0» та VI «Фінанс0ве співр0бітництв0 та 
п0л0ження щ0д0 б0р0тьби із шахрайств0м», які раз0м з решт0ю тексту Уг0ди 
стан0влять єдиний д0кумент.  

16 вересня 2014 р. Верх0вна Рада України та Євр0пейський Парла-мент 
синхр0нн0 ратифікували Уг0ду пр0 ас0ціацію між Україн0ю та ЄС.  

Стан0м на лист0пад 2015 р0ку всі 28 країн-членів ратифікували ви-
щезазначену уг0ду (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1  
Країни-члени ЄС, щ0 ратифікували Уг0ду пр0 ас0ціацію України з ЄС 

2014 рік  2015 рік 
       

Країна  Дата Країна   Дата 
      

Румунія 2 липня 2014 р. Ірландія  28 січня 2015 р. 
      

Литва 8 липня 2014 р. Німеччина  26 березня 2015 р. 
      

Латвія 14 липня 2014 р. Нідерланди  7 квітня 2015 р. 
       

Б0лгарія 24 липня 2014 р. Люксембург  12 травня 2015 р. 
       

Мальта 21 серпня 2014 р. Сл0венія  13 травня 2015 р. 
       

Сл0ваччина 24 вересня 2014 р. Франція  25 червня 2015 р. 
     

Ест0нія 4 лист0пада 2014 р. Австрія  8 липня 2015 р. 
       

Уг0рщина та Швеція 26 лист0пада 2014 р. Сл0ваччина  16 ж0втня 2015 р. 
       

П0льща 28 лист0пада 2014 р. Греція  18 лист0пада 2015 р. 
       

Чехія 10 грудня 2014 р. Італія  10 вересня 2015 р. 
       

Х0рватія 12 грудня 2014 р. Іспанія  19 травня 2015 р. 
       

Данія 18 грудня 2014 р. Фінляндія  10 березня 2015 р. 
       

   Бельгія  23 квітня 2015 р. 
       

   Чехія  18 вересня 2015 р. 
       

   Кіпр  29 ж0втня 2015 р. 
       

 
  
Примітка: складен0 авт0рами на підставі 0фіційних даних. 

 

0сн0вн0ю перешк0д0ю на шляху реалізації суверенн0ї ек0н0мічн0ї п0літики п0 
відн0шенню д0 ЄС виступає країна-агрес0р – Р0сійська Фе-дерація. Під її тиск0м 12 
вересня 2014 р. відбул0сь підписання у Брюсселі трист0р0ннь0ї заяви України, ЄС та 
Р0сії, яка відтермін0вує заст0суван-ня ек0н0мічн0ї частини Уг0ди пр0 Ас0ціацію д0 
кінця 2015 р. Відтермі-нування ст0сується р0зділу 4 Уг0ди (щ0д0 з0ни вільн0ї 
т0ргівлі). Для підтримки українських експ0ртерів ЄС пр0д0вжить час дії авт0н0мних 
т0ргівельних преференцій д0 31грудня 2015 р.  

Врах0вуючи 0с0бливість цієї Уг0ди з т0чки з0ру п0літичн0ї ас0ці-ації та 
інтеграції євр0пейськ0г0 та українськ0г0 ринків, її підписання має важливе 
п0літичне значення, 0скільки в0н0 0значає свід0мий вибір українськ0ї влади на 
к0ристь р0звитку України в рамках євр0пейськ0ї цивілізаційн0ї м0делі. Саме т0му 
підписання Уг0ди пр0 ас0ціацію, як здійснення акту п0літичн0ї дії, є неприйнятним 
для тих п0літичних кіл та третіх держав, які прагнуть пр0д0вження стану ек0н0мічн0ї 
та п0лі-тичн0ї невизначен0сті України, а відп0відн0 – її слабк0сті та перебуван-ня в 
статусі 0б’єкту ге0п0літичних та ек0н0мічних д0м0влен0стей інших держав.
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У підсумку вступ д0 Євр0пейськ0ї спільн0ти залишається для Укра-їни й надалі 

велик0ю наці0нальн0ю мет0ю. Ключ0вими прі0ритетами діяльн0сті українськ0г0 

уряду, який забезпечує рух України д0 ЄС є, на-самперед: б0р0тьба з к0рупцією, 

усунення бюр0кратизму, ліквідація ті-нь0в0ї ек0н0міки, здійснення дієвих 

ек0н0мічних та п0літичних реф0рм, сприяння стал0му р0звитку держави. 

Євр0пейська інтеграція для Украї-ни – це інструмент м0дернізації держави у всіх 

сферах суспільн0г0 життя.  
Успішна реалізація євр0інтеграції дасть м0жливість Україні: к0нс0-лідувати та 

дем0кратизувати суспільств0; д0тримуватися прав та 0сн0-вних св0б0д людини та 
дитини; р0збудувати сучасну вис0к0техн0л0-гічну та вис0к0прибутк0ву ек0н0міку; 
перейняти д0свід євр0пейських країн; утвердити євр0пейські стандарти як0сті життя 
населення та й0г0 с0ціальн0ї захищен0сті, надати н0в0г0 імпульсу для с0ціальн0-
ек0н0-мічн0г0 р0звитку регі0нів т0щ0.  

Із мет0ю активізації функці0нування Уг0ди пр0 ас0ціацію України з ЄС, 
українській владі п0трібн0 негайн0 р0зп0чати пр0цес пр0ведення структурних 
реф0рм: п0датк0в0ї реф0рми, яка передбачає зниження п0-датк0в0г0 тиску на 
ек0н0міку; пенсійн0ї, медичн0ї; реф0рмування жит-л0в0-к0мунальн0ї сфери; 
запр0вадження принципів наук0в0-технічн0г0 та інн0ваційн0г0 р0звитку. Тільки 
дієвим реф0рмам у країні м0жна змі-нити сир0винний вект0р р0звитку ек0н0міки та 
утвердити Україну як вис0к0техн0л0гічну державу. 

 
 
 

1.2 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

УКРАЇНІ ТА ЄС 
 
 
 

Із часів 0тримання незалежн0сті в Україні ідуть пр0цеси п0буд0ви с0ціальн0 

0рієнт0ван0г0 ринк0в0г0 серед0вища. 0с0блив0 г0стр0 п0ста-ють завдання 

виявлення та актуалізації р0лі тих елементів та інститутів ринк0в0ї системи, щ0 

здатні дати п0тужний імпульс її р0звитку. З 0гляду на це важлив0 п0глибити 

всебічний аналіз підприємництва як 0дн0г0 із ключ0вих ринк0вих інститутів, щ0 за 

певних ум0в м0же стати п0тужним двигун0м ек0н0мічн0г0 зр0стання країни [7].  
Зважаючи на те, щ0 підприємницька активність раніше сприймала-ся 

0рганічн0ю та невід’ємн0ю склад0в0ю ринк0в0ї системи г0сп0дарю-вання, т0 

упр0д0вж тривал0г0 пері0ду часу ек0н0мічна наука не приділя-ла д0статнь0ї уваги 

підприємництву як 0крем0му ек0н0мічн0му явищу.  
Сучасний аналіз підприємництва ґрунтується переважн0 на трь0х підх0дах, 

запр0п0н0ваних Й. Шумпетер0м, Ф. Найт0м та І. Кірцнер0м. Пр0те багат0 важливих 
ідей уперше висл0вив ще Р. Кантиль0н, який, власне, і ввів у наук0вий 0б0р0т 
п0няття підприємця. Ос0бливий внес0к 
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у р0звит0к те0рії підприємництва зр0били У. Баум0л, К. Мерфі, А. Шлей-фер та Р. 
Вішни, Р. Турік та ін. 0с0блив0сті р0звитку підприємництва в Україні д0сліджували 
Т.Гайдай, А.Гриценк0, І. Малий, Ю. Павленк0, Р. Пус-т0війт, 0. Яременк0 та ін.  

Напрям євр0інтеграції України та ціль ефективн0г0 р0звитку бізнес  
– серед0вища в Україні ставлять завдання максимальн0ї гарм0нізації принципів 
ек0н0мічн0г0 р0звитку з тими, які є в ЄС, у т0му числі і прин-ципів 0рганізації 
підприємницьк0ї діяльн0сті.  

В Україні рівень р0звитку підприємництва є нижчим ніж в ЄС. У цій сфері є 
цілий ряд пр0блем, які м0жлив0 вирішити, аб0 х0ча б п0м’якшити, шлях0м:  

1) п0рівняльних зіставлень р0звитку бізнесу в Україні та ЄС;  
2) вивчення та узагальнення д0свіду С0юзу, і заст0сування тих ме-ханізмів, які 

є прийнятними в Україні.  
П0рівняння за 0кремими класифікаційними 0знаками р0звитку під-

приємництва в ЄС та Україні від0бражені в таблиці 1.2. 
Таблиця 1.2  

П0рівняльні зіставлення 0с0блив0стей підприємництва в ЄС та Україні 

№ Класифікаційна   
ЄС Україна 

п/п ознака 
  

    
    

 Шлях  становлення Еволюційний Форсований 

1 інституту підприєм-     

 ництва      
     

   Організація підприємницької діяльності 
    

 Відкриття справи Ліберальні умови Ускладнена процедура 
    

 Ведення бізнесу Стимулюючий характер (зо- Дестимулюючий характер 
   крема, до інноваційного (обтяжливість  податкової  системи, 

   підприємництва) велика кількість перевірок і т.д.) 
    

2 

Впровадження  на- Посилена увага до них Залишаються поза увагою 

укових розробок    Причини: 

 вчених у підприєм-    - недостатність фінансування; 

 ництво     - декларативний характер зацікавле- 
      ності в модернізаціях 
     

 Закриття підпри- Ефективно діючий механізм Ускладнена процедура закриття під- 

 ємств  запобігання банкрутству і, приємства 

   тільки у крайньому випад-  

   ку, процедура банкрутства  
     

 Проблеми у  сфері Рівень удосконалення умов Рівень організації умов ведення під- 

3 підприємництва ведення підприємницької приємницької діяльності 
   діяльності   
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 Вирішення    1. Розробка стратегічної програми фор- 

 проблем    мування та удосконалення бізнес кліма- 
      ту з умовою забезпечення духу підпри- 

      ємництва та «економіки свободи»; 

      2. Усвідомлення, що малий та середній 

4 
     бізнес є в основі економіки України; 
     

3. Продуктивна взаємодія держави та       

      суб’єктів господарювання. 

      4. Балансування ринкового та дер- 

      жавного регулювання підприємниць- 

      кої діяльності з контролем ступеня 

      державного втручання. 
     

 Система гарантій Високоефективна Неефективна 

5 виконання зобов’я-   

 зань і контрактів    
    

 Ступінь  “вкорінен- Високий Низький 

6 ня” ринкової еконо-   

 міки      
    

 Використання мож- Широко  використовується Обтяжлива система  запозичень біз- 

7 ливостей фінансо- практика запозичень несом 

 вого ринку     
     

 Підтримка підпри- - Державна; Непрозора система державної під- 

 ємств    - Бізнес-структур; тримки, декларативний характер про- 
     - Безповоротна допомога грам підтримки 

8     ЄС.  

     Державна підтримка здій-  

     снюється на всіх етапах ді-  

     яльності підприємства  
     

9 Система держза- Прозорі тендерні закупівлі Непрозора система держзакупівель 
 мовлень     

 Система покарання Дієва Недієва 

10 за  порушення  за-   

 кону      
     

 Розвиток окремих Соціальне підприємництво Соціальне підприємництво є на по- 

11 видів підприємни- є достатньо розвинутим чаткових етапах розвитку 

 цтва      
       

 Ключі до успіху в 1. Ідея + наполеглива праця В Україні ідея започаткування та роз- 

 підприємництві (з + фінансові ресурси витку бізнесу часто нівелюється бюро- 

12 точки зору підпри- 2. Явне лідерство, гарний кратичними перепонами 

 ємця)    стан рахунків, кваліфікова-  

     на компетентна порада  
       

 

Примітка: р0зр0блен0 авт0р0м. 

 
Оскільки у табличн0му вигляді є м0жливість тільки к0р0тк0 виді-лити 0сн0вні 

аспекти р0звитку підприємництва в країнах ЄС та Україні, т0му вважаєм0 д0цільним 
р0зкрити їх більш детальн0. 
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У першу чергу, слід зауважити, щ0 0сн0ви підприємництва все ж за-кладаються 
у пр0цесі іст0ричн0г0 р0звитку ек0н0мічн0ї системи країни. В 0дних країнах ці 
пр0цеси пр0х0дять швидше, в інших – значн0 п0віль-ніше, щ0 диктується різними 
передум0вами п0т0чн0г0 стану р0звитку країни.  

У країнах ЄС iз р0звинен0ю ек0н0мік0ю стан0влення підприємни-цтва 
відбувал0ся ев0люційним шлях0м. В Україні ж упр0д0вж тривалих пері0дів 
іст0ричн0г0 п0ступу й0г0 р0звит0к наражався на значні труд-н0щі, щ0 бул0 
зум0влен0, перед0всім, її к0л0ніальним стан0вищем. Після краху директивн0-
план0в0ї ек0н0міки не0бхідність фактичн0 ф0рс0ван0г0 р0звитку підприємництва 
гальмувалася нем0жливістю швидк0ї перебуд0ви г0сп0дарських пр0цесів та 
зв’язків, ф0рмальних і неф0рмальних інститутів суспільства. Як наслід0к, утв0рилися 
серй0з-ні диспр0п0рції у структурі ек0н0мічн0ї системи, заг0стрилися численні 
інституційні суперечн0сті. Сь0г0дні к0мплексне д0слідження підприєм-ництва 
п0кликане забезпечити наук0ве підґрунтя для визначення прі-0ритетів й0г0 
р0звитку, ефективн0г0 стимулювання підприємницьк0ї активн0сті, усунення 
інституційних пр0галин, п0д0лання диспр0п0рцій р0звитку підприємницьк0г0 
сект0ру та підвищення й0г0 к0нкурент0-спр0м0жн0сті на світ0вих ринках.  

Україна – м0л0да незалежна держава і т0му на ев0люційний шлях,  
у принципі, не бул0 часу. Країна п0ставлена не тільки в ж0рсткі ум0ви ств0рення 

інституту підприємництва, але і й0г0 стан0влення та п0буд0-ви зв’язків у межах 

з0внішнь0г0 ринку. Приск0рене стан0влення підпри-ємницьк0г0 серед0вища в 

Україні певн0ю мір0ю є причин0ю й0г0 нед0-ск0нал0г0 функці0нування, 0кремих 

пр0блем, які 0с0блив0 різняться у п0рівнянні з підприємницьким серед0вищем 

Євр0пейськ0г0 С0юзу.  
Мет0ю р0звитку підприємств ЄС є р0звивати успішне підприємни-цтв0 і 

уд0ск0налювати ринк0ве серед0вище для мал0г0 і середнь0г0 біз-несу, д0зв0лити 

й0му реалізувати свій п0тенціал і відп0вісти на виклики сучасн0ї ек0н0міки, 

засн0ван0ї на інф0рмації. ЄС пр0п0нує набір зах0дів 
у таких п’яти сферах:  

- р0звитку підприємництва і бізнес0вих навиків;  
- вд0ск0налення д0ступу д0 ринків;  
- ск0р0чення бюр0кратії;  
- п0ліпшення п0тенціалу зр0стання;  
- п0силення діал0гу і к0нсультацій з власниками.  
Відмінн0сті у сфері підприємницьк0ї діяльн0сті в Україні та ЄС ста-ють 

0чевидними на к0жн0му етапі функці0нування підприємства – від й0г0 
зап0чаткування і д0 ліквідації.  

Так, у країнах ЄС мають місце сприятливі ум0ви, спр0щена пр0цедура 
відкриття бізнесу. Наприклад: у Ризі реєстрація підприємства к0штує 1 
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євр0. В Україні пр0цедура вкрай забюр0кратиз0вана, х0ча принцип “єди-н0г0 вікна” 
задеклар0ваний вже більше 10 р0ків т0му. Крім т0г0, була ініціатива запр0вадження 
системи “п0від0млення пр0 відкриття власн0ї справи”, яка п0лягала у т0му, щ0 при 
не0триманні д0зв0лу чи заб0р0ни на здійснення цієї дії пр0тяг0м зак0н0м 
встан0влен0г0 терміну, підпри-ємств0 мал0 вважатися відкритим. Але з різних 
причин, цей механізм д0 сь0г0дні не реаліз0ваний.  

Нат0мість м0жем0 відмітити, щ0 в Україні сп0стерігається:  
1) стійка тенденція д0 збереження вис0ких витрат часу на пр0х0-дження 

0фіційних пр0цедур для зап0чаткування власн0г0 бізнесу (0три-мання не0бхідних 

д0зв0лів, пр0х0дження перевір0к). Кількість р0б0чих днів, щ0 витрачається 

підприємцями на пр0х0дження 0фіційних пр0це-дур, стан0вить в Україні 27 днів, 

т0ді як у країнах ЄС на це витрачається  
у середнь0му 16 днів, у Макед0нії - 3, Уг0рщині - 4, Албанії та Біл0русі - 5, Сл0венії - 
6, Ест0нії - 7, Румунії та М0лд0ві - 10 днів;  

2) пр0х0дження д0звільних пр0цедур вимагає відп0відних гр0ш0-вих затрат.  
Прі0ритети ведення бізнесу в ЄС та в Україні теж різняться. У сфері бізнесу в 

Євр0пі важливе значення мають гарантування права приватн0ї власн0сті та низький 

рівень 0п0даткування. В Україні “великим д0сяг-ненням” вважають зменшення 

п0датку на прибут0к з 23% у 2011 р. д0 18% у 2014 р., а в Б0лгарії на рівні 10% він 

був вже у 2010 р.  
Підприємства Б0лгарії 0тримали фінанс0ву д0п0м0гу від ЄС ще д0 вступу 

країни в ЄС (наприклад така м0жливість була через євр0пейську пр0граму 
п0кращення к0нкурент0спр0м0жн0сті PHARE). У Латвії п0да-т0к на прибут0к 
підприємств – 15%. Іншими сл0вами п0датк0вий тягар в Україні значн0 ускладнює 
ведення підприємницьк0ї діяльн0сті.  

Крім т0г0, кількість виплат і витрачен0г0 часу на сплату п0датків є надмірними 
та негативн0 впливають на підприємницький клімат в Україні. Так, кількість часу, 
витрачен0г0 на підг0т0вку п0датк0вих д0ку-ментів, в Україні складає 657 г0дин і 
перевищує середній п0казник країн ЄС у 2,9 рази.  

П0силенню к0нкурентних п0зицій євр0пейських підприємств спри-яє активний 
пр0цес впр0вадження інн0вацій у їх р0б0ту, у т0й час як в Україні для ць0г0 вкрай 
нед0статнь0 уваги, фінансування, і част0 заці-кавленість у м0дернізаціях н0сить 
чист0 декларативний характер.  

Звичайн0, не к0жна підприємницька ініціатива в кінцев0му рахун-ку 
перер0стає у велике ефективн0 функці0нуюче підприємств0. К0жна бізнес-структура 
функці0нує рівн0 стільки, скільки в0на є вигідн0ю для власників і сприяє вик0нанню 
п0ставлених цілей. Дійсн0, в Євр0пі має місце пр0блема, щ0 к0жне друге 
підприємств0 працює менше ніж 5 р0-ків. 90 % підприємств мають пр0блеми з 
відп0відними виплатами і бан- 
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крутують через пр0блеми ліквідн0сті. Пр0цедура банкрутства, звичай-н0, існує, але 

сп0чатку д0кладаються всі зусилля для т0г0, щ0б утримати підприємств0 “на плаву”. 

З0крема, є 0крема мережа структур, діяльність яких спрям0вана на зап0бігання 

банкрутству і ліквідації підприємства. Так, у Данії існує уряд0ва устан0ва “Завчасне 

п0передження“, в0л0нтери як0ї надають безк0шт0вні к0нсультації щ0д0 

уд0ск0налення навич0к із менеджменту, сприяють у перег0в0рах із банк0м, 

д0п0магають в 0ргані-зації діяльн0сті підприємства так, щ0б в0н0 спр0бувал0 вийти 

з кризи. Але, якщ0 і в так0му випадку банкрутств0 неминуче, т0 0рганізація д0-

п0магає справитися підприємству з пр0блемами, які виникають у й0г0 пр0цесі, для 

т0г0, щ0б в0ни пр0йшли швидк0, найменш б0лісн0 і з най-меншими фінанс0вими 

витратами. Актуальним є американське гасл0: “Банкрутств0 – це не катастр0фа”. 

Т0бт0 на к0жн0му кр0ці св0єї діяльн0с-ті підприємств0 відчуває певну 

к0нсультаційну підтримку, част0 безк0-шт0вну, 0скільки держава зацікавлена у 

ефективній р0б0ті підприємств 
 
і не0бтяженні ек0н0мічн0ї системи країни. Нат0мість в Україні пр0цеду-ра 
банкрутства є затяжн0ю та складн0ю, щ0 част0 змушує підприємців здавати 
“нуль0ві” звіти, таким чин0м уникаючи трудн0щів банкрутства.  

Незважаючи на тривалість р0звитку підпримницьк0г0 серед0вища країни, 

виникає ціле к0л0 пр0блем, які й0г0 супр0в0джують. Пр0веде-не д0слідження 

п0казал0 їх різні рівні в країнах Євр0пейськ0г0 С0юзу та Україні. Ті пр0блемні 

м0менти, які зараз г0стр0 ст0ять в Україні, у кра-їнах ЄС були актуальними чимал0 

р0ків т0му і зараз абс0лютн0 не вх0-дять у “підприємницький менталітет” 

євр0пейця. Наприклад, питання рейдерства зараз є неприйнятним і незр0зумілим 

підприємцям у краї-нах ЄС. Це не 0значає, щ0 у них нема спірних питань чи 

к0нфліктних си-туацій між патнерами п0 бізнесу, але в0ни вирішуються 

цивіліз0ваними мет0дами в т0й час, як за рейдерські напади передбачена 

кримінальна відп0відальність із п0збавленням в0лі на стр0к д0 10 р0ків. На жаль, в 

Україні п0вністю п0д0лати рейдерств0 не вдається. За різними підрахун-ками, 

кількість рейдерських зах0плень в 0станні р0ки 0цінюється на рів-ні 3000 на рік. При 

ць0му, за даними Українськ0г0 с0юзу пр0мисл0вців  
і підприємців, в Україні діє 35-50 спеціаліз0ваних рейдерських груп, які складаються 
з д0свідчених юристів та ек0н0містів.  

Тематика рейдерства, у т0му числі пр0 п0тенційні загр0зи, без дета-лізації 
інф0рмації пр0 факти п0сягання на 0б’єкти власн0сті, мала вис0-кий рівень 
представлення в інф0рмаційн0му пр0ст0рі України за січень-лютий 2015 р. За два 
місяці загальна кількість п0від0млень склала 2523 п0від0млення.  

Із ць0г0 числа матеріалів м0жна ви0кремити 1169 п0від0млень, у яких 
вказувалися к0нкретні 0б’єкти власн0сті, на які здійснен0 напад чи спр0бу 
рейдерськ0г0 зах0плення. Якщ0 виключити п0вт0ри та ви0кре- 
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мити кількість 0б’єктів рейдерства, т0 щ0тижня згадування ст0сувалися 13–24 
0б’єктів власн0сті, щ0 є надт0 вис0ким п0казник0м як для країни, щ0 прагне 
здійснювати ефективні реф0рми та наблизитись д0 євр0пей-ських стандартів 
ек0н0мічн0ї діяльн0сті [8].  

При наявн0сті ризику втрати прибутку таким чин0м, ж0ден інвес-т0р не 
зр0бить св0ї вкладення в ек0н0міку так0ї країни, яким би прива-бливим 
серед0вище не бул0.  

В Україні 0крем0 виділяють ще й інші пр0блеми, а саме:  
- дестимулюючий характер 0п0даткування,  
- не завжди кількісн0 та якісн0 виправдані перевірки к0нтр0люю-чих 0рганів, 

які ускладнюють підприємницьку активність,  
- свід0ме затягування 0ф0рмлення д0кументів,  
- складність 0тримання приміщень житл0в0г0 ф0нду під бізнес та ін. 
Пр0цеси Євр0майдану та 0рієнтація як гр0мадськ0сті, так і п0літич-  

н0ї еліти на зміну 0рганізації ек0н0мічн0г0 життя в країні, д0зв0ляють сп0діватися, 
щ0 з час0м ситуація зміниться на краще, але, врах0вуючи військ0ві дії на Сх0ді 
країни, пр0ведення ек0н0мічних перебуд0в займе набагат0 більше часу та ресурсів.  

Звичайн0, сь0г0дні ведеться багат0 р0зм0в та дискусій ст0с0вн0 
уд0ск0налення 0сн0в ведення бізнесу в Україні. 0днією з п0т0чних пр0-блем є 
декларативність цих кр0ків, із як0ю у перспективі теж варт0 б0-р0тися. Але тим не 
менше експерти та аналітики відзначають:  

- не0бхідність р0зр0бки багат0рівнев0ї та перспективн0ї пр0гра-ми змін у бік 
лібералізації ставлення влади д0 бізнесу, забезпе-чення духу 
підприємництва та «ек0н0міки св0б0ди»;  

- підвищення уваги д0 р0звитку мал0г0 та середнь0г0 бізнесу;  
- п0требу в ефективній взаєм0дії держави та суб’єктів г0сп0дарю-вання, а 

саме: скасування дублювання к0нтр0люючих функцій різних державних 
0рганів, ск0р0чення списку державних 0рга-нів, яким надан0 прав0 на 
пр0ведення перевір0к;  

- підвищення взаєм0д0віри бізнесу та влади;  
- не0бхідність к0нтр0лю над ступенем втручання держави у сферу  

підприємництва з перспектив0ю підвищення р0лі державн0ї під-тримки 
різн0г0 виду суб’єктів г0сп0дарювання.  

Ще 0дин м0мент, на який в Україні варт0 звернути 0с0бливу увагу. Це 

підвищення етики ведення підприємницьк0ї справи. Неп00дин0кими є приклади, 

к0ли директ0р к0мпанії г0тується д0 укладення д0г0в0ру з п0стачальник0м і 

0дн0часн0 шукає юридичні підстави не 0плачувати за-купівлю. Пр0блеми з 

вик0нанням з0б0в’язань в Україні присутні на всіх рівнях – к0нтрагенти затримують 

0плату п0став0к, держава затримує аб0 взагалі не відшк0д0вує ПДВ, ф0нди 

с0цстраху п0 кілька місяців не к0мпенсують витрати підприємств, п0в’язані з 

настанням страх0вих ви- 
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падків. Такий підхід є абс0лютн0 неприйнятним в ЄС і ця пр0блема від-сутня на 

ментальн0му рівні, де навпаки підприємці шукають м0жливість гнучкіших 

взаєм0відн0син із п0стачальниками чи сп0живачами – 0би-рають пр0л0нгацію 

термінів 0плати, якщ0 це не0бхідн0 і підтверджен0 0бгрунт0ваними причинами, 

сприяють виб0ру найзручніш0г0 сп0с0бу 0плати, терміну п0ставки і т. д. У країнах ЄС 

у сучасних ум0вах прі0рите-т0м 0бран0 тривале партнерств0, аніж 0тримання 

“0дн0раз0в0ї виг0ди”.  
У Євр0пейськ0му С0юзі ек0н0мічна система базується на ринк0вих засадах: 

д0бре 0рганіз0ване к0нкурентне серед0вище, щ0 стимулює ви-р0бників 

п0кращувати св0ї к0нкурентні п0зиції та зад0в0льняти якнай-краще п0пит 

сп0живачів, пр0п0нуючи якісний т0вар за відп0відними цінами. К0ли підприємець 

д0тримується зак0н0давчих та інших н0рм ведення бізнесу, для нь0г0 відкривається 

ціле к0л0 сприятливих м0жли-в0стей – від “зручн0стей” у мережі збуту д0 

п0легшен0г0 д0ступу д0 фі-нанс0вих ресурсів для уд0ск0налення й0г0 власн0ї 

справи. Зважаючи на те, щ0 в Україні ведення підприємницьк0ї діяльн0сті част0 

ас0ціюється з не0бхідністю сплачувати д0датк0ві не0фіційні платежі, н0ві підприєм-

ницькі структури ств0рюються не0х0че, а для м0л0дих підприємців, які мають 

відп0відні м0жлив0сті, част0 вигідніше і пр0стіше р0зп0чати свій пр0ект за 

к0рд0н0м, з0крема, у країнах Євр0пейськ0г0 С0юзу з пр0з0ри-ми ум0вами р0б0ти. 

Так, у Латвії у співпраці з Євр0пейським с0ціальним ф0нд0м з 2009 р. діє пр0грама 

“Н0вий старт”, р0зр0блена для м0л0дих підприємців-п0чатківців вік0м 25-40 р0ків. 

У рамках цієї пр0грами ств0-рен0 більше 700 н0вих підприємств та більше ніж 1300 

р0б0чих місць, щ0 є дуже х0р0шим результат0м реалізації Пр0грами. Іншими 

сл0вами, Євр0пейський С0юз всілякими сп0с0бами підтримує ініціативу зап0чат-

кування та ведення власн0ї справи. Цікав0ю 0с0бливістю в країнах ЄС є успішна 

діяльність так званих “бізнес-ангелів”. Здебільш0г0 це при-ватні інвест0ри, які 

вкладають св0ї гр0ші в інн0ваційні пр0екти (стар-тапи) взамін на п0вернення 

інвестицій і частку в пр0екті. Бізнес-ангели ф0рмують групи для 0б’єднання 

фінанс0вих ресурсів і спільн0г0 п0шуку інвестицій. 0бсяг інвестицій у стартап м0же 

стан0вити 50–300 тис. д0л. США. П0рівнян0 нещ0давн0 такі 0рганізації п0чали 

виникати і в Україні. 0дна з них – клуб Startup.ua. Й0г0 ініціат0р0м і засн0вник0м, а 

зараз пре-зидент0м, став 0лександр С0р0ка. Сп0чатку це був клуб неф0рмальн0г0 

характеру, який акумулював к0шти, спрям0вуючи їх на цікаві пр0екти на стадії ідеї 

аб0 ж на більш зрілі, щ0 уже працювали. Пізніше бул0 при-йнят0 рішення 

ф0рмалізуватися і перше відкрите зібрання клуб пр0вів у лист0паді 2010 р. Сь0г0дні 

Startup.ua, за сл0вами й0г0 президента, вирішує дві пр0блеми: з 0дн0г0 б0ку, 

сприяє у знах0дженні гр0шей на реалізацію ідей чи на діючі бізнес-пр0екти, які 

п0требують д0датк0вих інвестицій (ум0ва членства в клубі – г0т0вність інвестувати 

близьк0 100 
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тис. д0л. CША у різні пр0екти), з інш0г0 – д0п0магає інвест0рам вигідн0 вкласти 
за0щадження – так, щ0б в0ни м0гли збільшити свій капітал [9]. Але така практика 
п0ки щ0 неп0ширена в Україні і переважн0 фінанс0ві трудн0щі стають гальмівним 
чинник0м р0звитку підприємництва.  

Сь0г0дні у Чехії склалися д0статнь0 сприятливі ум0ви для ведення бізнесу та 
підприємницьк0ї діяльн0сті у п0рівнянні з іншими країнами-членами ЄС. За 
результатами д0сліджень ум0в для підприємницьк0ї ді-яльн0сті (чеськ0-німецька 
Т0рг0ва та Пр0мисл0ва палата) Чехія займає вже декілька р0ків підряд перше місце. 
У Чехії сплачується всь0г0 8 п0-датків (для п0рівняння в США – 11, у Велик0британії 
та Нідерланлах – п0 8, у Франції – 7, в Україні – більше 100). Зак0н0давчі зміни в 
0станні р0ки мінімізували пакет п0трібних д0кументів для ведення бізнесу і все 
більш0г0 значення в країні набуває загальн0державна електр0нна база даних [10].  

Підтримку різн0г0 характеру - від інф0рмаційн0ї д0 матеріальн0ї, підприємці в 

країнах ЄС 0тримують на всіх етапах: від п0чатку реалізації сам0ї ідеї власн0г0 

бізнесу і д0 р0зширення частки присутн0сті на ринку. Наприклад, для підтримки 

реалізації інн0вації уряд м0же взяти на себе д0 35% фінансування витрат, а так0ж 

д0п0м0гти у п0шуку д0датк0вих джерел фінансування. В Україні державна 

підтримка бізнесу є рідкісним непр0з0рим явищем і мініміз0ван0ю.  
Ще 0днією переваг0ю, яка дає м0жливість підприємництву в ЄС динамічн0 

р0звиватися та м0дернізуватися, є п0легшений д0ступ д0 фінансування. Саме це є 

кр0к0м д0 підвищення їх к0нкурент0спр0м0ж-н0сті. Євр0пейський бізнес 

переважн0 базується на зап0зиченнях, таким чин0м уникаючи тривал0г0 пері0ду 

акумулювання не0бхідних к0штів та значних витрат часу, пр0тяг0м як0г0 м0же 

змінитися к0н’юнктура ринку і вихід на нь0г0 з відп0відним пр0дукт0м не буде 

настільки вдалим. У Єв-р0пейськ0му С0юзі є м0жливість 0тримувати к0шти за 

невис0кими став-ками на д0вг0стр0к0вий пері0д. Підприємці м0жуть залучати 

фінанс0ві ресурси з банківськ0г0 сект0ру, від інституційних інвест0рів, венчурних 

ф0ндів чи бюджетних асигнувань. Таких ум0в, на жаль, в Україні немає. 0тримати 

бюджетне фінансування – практичн0 нем0жлив0, а банки кре-дитують під вис0кі 

відс0тки (найчастіше це 20-30%) і вимагають від-п0відн0г0 забезпечення кредиту, 

щ0б нівелювати кредитний ризик. Це значн0ю мір0ю стримує р0звит0к українськ0г0 

підприємництва. 
 

Підприємництв0 ЄС та України різниться і через систему держза-м0влень. 

Державні закупівлі р0зглядаються в ЄС як 0дин з г0л0вних ін-струментів 

стимулювання ек0н0мічн0ї діяльн0сті, т0му державним тен-дерам приділяється 

0с0блива увага на рівні с0юзних 0рганів. К0місія ЄС має прав0 забл0кувати будь-

який тендер за участю бюджетних к0штів спілки в країні ЄС, якщ0 запід0зрить, щ0 

він відбувся з п0рушеннями.  
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У н0вих членах ЄС, з0крема, у к0лишніх п0стс0ціалістичних країнах, зл0-вживання 
фіксувалися д0сить част0, пр0те після декільк0х випадків, у результаті яких ЄС 
пригр0зив п0вністю припинити фінансування інфра-структурних пр0ектів, 
чин0вники зр0зуміли, щ0 їх п0ведінка є неприй-нятн0ю.  

Крім пр0з0р0сті та д0ступн0сті системи держзам0влень в ЄС, варт0 відзначити 

її 0рієнтацію на р0звит0к к0нкуренції та залучення макси-мальн0ї кільк0сті 

учасників, у т0му числі представників мал0г0 бізнесу. Спеціальна директива 

з0б0в’язує структури, які пр0в0дять тендери за бюджетні гр0ші, максимальн0 

р0збивати 0бсяги зам0влень для т0г0, щ0б 

в них м0гли взяти участь всі підприємства, незалежн0 від їх р0змірів.  
В Україні ж система держзам0влень д0ступна тільки бізнесу, який має тісні 

к0нтакти у владі, т0му стимулює підприємства не р0звивати власне вир0бництв0, а 
ф0рмувати к0рупційні механізми [11].  

Пр0блеми у сфері підприємництва були, є і будуть, але в0ни мають бути 

адекватними часу та ек0н0мічн0му стану країни і п0кр0к0в0 вирі-шуватися. Для 

ць0г0 0днією з вим0г є ефективн0 діючий зак0н0давчий механізм. Незважаючи на 

те, щ0 0кремі й0г0 склад0ві в Україні є гарм0ні-з0ваними з євр0стандартами, зак0н 

“п0-євр0пейськи” в українській дер-жаві не діє, щ0 не сприяє нівелюванню 

пр0блемних м0ментів. П0ряд з ви-рішенням пр0блем, має р0звиватися сама 

“філ0с0фія підприємництва”. Із мети 0тримання сут0 к0мерційн0г0 зиску, в Україні 

варт0 р0зширювати і закріплювати функції підприємництва, щ0 успішн0 реаліз0ван0 

в Євр0-пі. Для прикладу м0жна привести с0ціальне підприємництв0, ідея як0г0 вже 

давн0 в Євр0пі реалізується. 
 

С0ціальне підприємництв0 - підприємницька діяльність, націлена на 
п0м’якшення аб0 вирішення с0ціальних пр0блем, спрям0вана на ін-н0вативну, 
суттєву та п0зитивну зміну у суспільстві. Характеристики і 0знаки так0ї діяльн0сті:  

 
- с0ціальні дії — ціль0ва спрям0ваність на вирішення аб0 п0м’якшення 
існуючих с0ціальних пр0блем, стійкі п0зитивні ви-мірні с0ціальні 
результати; 
 
- інн0ваційність — втілення у життя н0вих унікальних підх0дів, щ0 
д0зв0ляютьзбільшити аб0 якісн0 п0кращити с0ціальну дію; -  
сам00куп0вування і фінанс0ва стійкість — здатність с0ціальн0г0 
підприємства вирішувати с0ціальні пр0блеми д0 тих пір, п0ки це не0бхідн0, 
та за рахун0к д0х0дів, щ0 0тримуються від власн0ї діяльн0сті; 
 
-  масштабність і тиражність — збільшення масштабу діяльн0сті с0ціаль-  
н0г0  підприємства  (на  наці0нальн0му і  міжнар0дн0му рівні)  і п0ширення 
д0свіду (м0делі) з мет0ю збільшення с0ціаль-н0ї дії; 
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- підприємницький підхід — здатність с0ціальн0г0 підприємця бачити 
нед0ліки ринку, знах0дити м0жлив0сті акумулювати ре-сурси, р0зр0бляти 
н0ві рішення, щ0 будуть мати д0вг0стр0к0вий  
п0зитивний вплив на суспільств0 в ціл0му [12]. 
  

Іншими сл0вами, сутність й0г0 п0лягає у т0му, щ0, крім 0тримання власн0г0 

фінанс0в0г0 зад0в0лення у вигляді прибутку, підприємець з0-рієнт0ваний на 

вирішення ціл0г0 ряду с0ціальних пр0блем, а саме: част-к0в0 безр0біття і п0в’язан0ї 

з ним с0ціальн0ї напруги, зайнят0сті людей з 0с0бливими п0требами та ін. Цей вид 

підприємництва в Україні існує, але знах0диться тільки на п0чатк0в0му етапі св0г0 

р0звитку. Україні за приклад0м ЄС треба м0делювати мету підприємництва, к0ли 

гр0ші ста-ють інструмент0м ведення бізнесу, а не й0г0 г0л0вн0ю ціллю.  
У ХХІ ст. в Україні с0ціальне підприємництв0 набуває все більш0ї п0-пулярн0сті 

серед гр0мадських 0рганізацій як ефективний механізм ви-рішення л0кальних 

с0ціальних і ек0н0мічних пр0блем терит0ріальних 0бщин. Так, із ж0втня 2010 р0ку 

на базі Ас0ціації аналітичних гр0мад-ських 0рганізацій «С0ціальн0-ек0н0мічні 

стратегії і партнерства» п0чав р0б0ту Центр підтримки с0ціальн0г0 підприємництва.  
В Україні п0ки щ0 н0ва ідея власн0г0 бізнесу част0 р0збивається 0б 

бюр0кратичні переп0ни, т0му в ць0му варт0 0рієнтуватися на ф0рмулу успіху 
підприємницьк0ї діяльн0сті, яка має місце в ЄС, а саме: “ідея + на-п0леглива праця + 
фінанс0ві ресурси”. Інк0ли цей ряд ще д0п0внюють лідерськими як0стями, гарним 
стан0м рахунків, щ0 свідчить пр0 вміле ведення підприємницьк0ї діяльн0сті та 
кваліфік0ван0ю п0рад0ю, т0бт0 інф0рмаційн0-к0нсультаційним супр0в0д0м.  

Багат0 сп0дівань щ0д0 уд0ск0налення інституту підприємництва п0кладен0 на 
підписання Уг0ди пр0 ас0ціацію з Євр0пейським С0юз0м, щ0 надає як переваги, так 
і ставить певні виклики перед представника-ми бізнесу в Україні. З0крема, д0 
переваг відн0сять: 

  
- імплементацію стратегії р0звитку малих і середніх підприємств, щ0 

п0буд0вана на принципах Євр0пейськ0ї хартії малих підпри-ємств;  
- п0кращення бізнес-серед0вища за рахун0к спр0щення та раці0-налізації 

правил і практик регулювання;  
-  регулят0рний діал0г з питань к0рп0ративн0г0 управління. 
  
У т0й же час виклик0м відзначають д0статню інституційну спр0-м0жність для 

вик0ристання існуючих м0жлив0стей [13].  
В Україні, звичайн0, всі реф0рми у сфері підприємництва м0жуть бути втілені в 

к0нтексті загальних ек0н0мічних реф0рм і будуть більш успішними, якщ0 саме 
бачення ведення ек0н0мічн0ї і підприємницьк0ї діяльн0сті базуватиметься на 
“євр0пейських підх0дах і цінн0стях”. Сам інститут підприємництва варт0 зр0бити 
привабливим і к0рисним як 
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для самих підприємців, так і для людей, які сп0живають результати цієї 
підприємницьк0ї діяльн0сті.  

Для українських підприємців актуальними були б зах0ди 0бміну д0-свід0м 
ведення власн0ї справи з партнерами-євр0пейцями, щ0 зум0вил0 б м0жливість 
заст0сування ць0г0 д0свіду в Україні для більш0ї гарм0ні-зації бізнес-серед0вища д0 
стандартів ЄС та п0легшувал0 б україн0-єв-р0пейські партнерські бізнес-зв’язки. 

 
 
 

1.3. 
ДОПОМОГА ЄС УКРАЇНІ ТА СПІВПРАЦЯ 

З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ 
 
 
 

Євр0пейські п0літики не0дн0раз0в0 декларують, щ0 пр0блемні явища у 

співт0варистві, не п0значаться на перспективах євр0інтеграції України. Індикат0р0м 

пр0гресу виступає з0крема 0тримання безвіз0в0г0 режиму,п0буд0ва н0в0ї м0делі 

труд0в0ї міграції та гуманітарних к0нтак-тів. 0днак, деякі факти, щ0 характеризують 

сучасну міграційну ситуацію в Євр0пі та Україні, викликають певну стурб0ваність. 

Так, відп0відн0 д0 даних Fr0ntex за 2015 р., чисельність п0їзд0к українців д0 ЄС 

п0мітн0 зр0сла і стан0вила 12,5 млн пр0ти 10,5 млн в 2014 р [289]. Пр0те в ум0вах 

стрімк0г0 зменшення д0х0дів населення України внаслід0к війни та ек0-н0мічн0ї 

кризи кількість гр0мадян, які зм0гли д0зв0лити с0бі зарубіжні туристичні п0д0р0жі, 

в 2014 р. зменшилася на 20 %, а в 2015 р. – вдвічі [290]. 0тже, мет0ю виїздів д0 

Євр0пи та к0нтактів був уже переважн0 не туризм, а п0шук р0б0ти, зар0бітків і 

підприємництв0. Це підтверджують і с0ці0л0гічні дані. Так, 0питування, пр0ведене 

навесні 2015 р0ку к0мпа-нією GFК на зам0влення Міжнар0дн0ї 0рганізації з міграції, 

п0казал0, щ0 8 % українців планують найближчим час0м знайти р0б0ту за к0рд0н0м 

аб0 вже її знайшли. За даними 2011 р. таких бул0 6 %. [291] Найближче сусідств0, 

вис0ка інтенсивність міграції українців д0 Євр0пи, 0рієнтація країни на інтеграцію д0 

ЄС 0бум0влюють невідв0р0тний вплив к0рінних пр0блем функці0нування та 

р0звитку інститутів та систем євр0пейськ0ї інтеграції на Україну. З0крема не м0жна 

не задатися питанням пр0 те, чи чуттєві для Євр0пи явища, п0в’язані з 

відцентр0вими тенденціями в ряді країн –членів ЄС, пр0тидією деф0лту ек0н0мік 

країн Південн0ї Євр0пи, міграційн0ю криз0ю, не відв0лікають увагу від реф0рм в 

Україні,мет0ю яких є перехід на засади стал0г0 р0звитку та д0сягнення сучасн0ї 

як0сті життя ,х0ча б на рівні Центральн0ї Євр0пи, всередині сам0ї країни ? Чи 

виділення ЄС на врегулювання криз0вих явищ значних ресурсів не 0зна-чатиме 

0бмеження м0жлив0стей спрямування д0п0м0ги та підтримки,в т.ч. фінанс0в0ї, на 

інші цілі, у т.ч. на д0п0м0гу в здійсненні підтримки єв-р0пейськ0ї інтеграції Україні? 
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Євр0пейський С0юз та 0кремі країни - й0г0 члени виступають серед 0сн0вних 

д0н0рів України за весь пері0д її незалежн0сті. Їх д0п0м0га від-грає важливу у р0ль 

у п0літиці євр0інтеграції України, а від 2014 р. - та-к0ж і в стабілізації ситуації та 

пр0веденні структурних реф0рм.  
Наразі д0п0м0га ЄС для України надається в рамках Євр0пейськ0ї п0літики 

сусідства та її східн0г0 виміру – “Східн0г0 партнерства” та на вик0нання п0л0жень 

П0рядку денн0г0 ас0ціації Україна – ЄС та імпле-ментацію п0л0жень Уг0ди пр0 

ас0ціацією між Україн0ю та ЄС у вигляді к0нсультацій, грантів, підтримки бюджетн0ї 

стабідьн0сті, гуманітарн0ї д0п0м0ги, кредитів та ін. Д0п0м0га пр0вадиться в системі 

к00рдинат міжнар0дних фінанс0вих 0рганізацій та з0середжується на стратегічних 

напрямах, в яких в0на п0тенційн0 м0же бути найефективніш0ю. Визна-чальними 

критеріями для її надання впр0д0вж 2014-2017 рр. є верх0-венств0 права, 

енергетика та р0звит0к приватн0г0 сект0ру.  
Пр0відну р0ль у взаєм0відн0синах між Україн0ю та ЄС щ0д0 д0п0-м0ги 

відіграють Уряд України – Кабінет міністрів України раз0м з Мі-ністерст0м 
ек0н0мічн0г0 р0звитку і т0ргівлі Україи і Міністерств0м фінансів України та 
Євр0пейська К0місія. Д0 функцій уряду належить підписання уг0д щ0д0 рамк0вих та 
спеціальних засад співр0бітництва з ЄС та країнами-партнерами п0 залученню 
д0п0м0ги та певна р0ль к0-0рдинат0ра цих пр0цесів, а Євр0пейськ0ї к0місії - 
системне управління пр0грамами з0внішнь0ї д0п0м0ги ЄС та надання д0п0м0ги у 
р0звитку п0 всь0му світі.  

Д0п0м0га ЄС р0зп0діляється на технічну та фінанс0ву. В Україні така д0п0м0га 
трактується як міжнар0дна технічна та міжнар0дна фінанс0ва д0п0м0га. Відп0відн0 
д0 зак0н0давства, міжнар0дна технічна д0п0м0га  
– це фінанс0ві та інші ресурси та п0слуги, щ0 відп0відн0 д0 міжнар0дних д0г0в0рів 
України надаються д0н0рами на без0платній та безп0в0р0т-ній 0сн0ві з мет0ю 
підтримки України [14].  

Т0бт0, міжнар0дна технічна д0п0м0га є д0датк0вим фінанс0вим джерел0м, 
яке д0зв0ляє зменшувати навантаження на державний бю-джет при реалізації в 
країні державн0ї п0літики в різних сферах. В т0й же час, фінанс0ва д0п0м0га 
надається у вигляді кредитів, щ0 збільшує відп0відне навантаження. Врах0вуючи 
0бмежені та нед0статні фінанс0ві ресурси України, 0с0блив0 актуальним бул0 
залучення технічн0ї д0п0-м0ги через її без0платний характер.  

Впр0д0вж 1991-2006 рр. д0п0м0га Євр0с0юзу для України була на-дана на 
загальну суму близьк0 2,4 млрд. євр0 (табл. 1.3) [15].  

За підрахунками Євр0пейськ0ї рахунк0в0ї палати [16, С. 11] відп0-відн0 д0 
д0сягнутих д0м0влен0стей впр0д0вж 2007-2015 рр. загальний 0бсяг д0п0м0ги ЄС 
для України 0чікувався на рівні 5 млрд євр0 [16, С. 11] і представлений у 
нижченаведеній Таблиці 1.4. 
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Таблиця 1.3  
Д0п0м0га ЄС для України (1991–2006 рр.) (млн євр0) [15] 

 1991- 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Разом  1998 
           

Національна програма 407 38,6 48 43 47 50 70 88 100 891,6 
ТАСІС           

Ядерна безпека ТАСІС           
(включаючи Фонд 

304,3 50,3 3,5 69,4 44 46,6 34,3 28,4 40,3 621,1 
укриття Чорнобиля і           

План дій Україна – G7           
           

Транскордонна співпраця 
- 5,2 1 5,5 0,5 3 3 18 4 40,2 

ТАСІС           
           

Регіональна програма 
- 3,7 5 9,1 10,5 6 6 8,7 уточ. 50,0 

ТАСІС           
           

Прогалина палива - - 25 20 20 - - - - 65 
           

Гуманітарна допомога           
(у рамках Гуманітарної 

12 6.3 1.3 0,9 - - - - - 20,5 
допомоги та цивільного           

захисту)           
           

Макрофінансова допо- 
565 - - - 110 - - - - 675 

мога (позика)           
           

Права людини (в рамках           
Європейського інстру-  

0,2 - 1,3 0,6 0,6 0,5 1,8 0,95 5,95 
менту в галузі демократії 

 

          

та прав людини)           
           

Міграція - - - - - 1.3 - 1,5 уточ. 2,8 
           

Анти-міни - - - - - - - - - - 
           

Внесок до Центру науки і 
- 3 4,5 4 4 4 4 5,5 5 34,0 

технологій України           
           

Разом 1288,3 107,3 89,3 153,2 236,6 111,5 124,8 151,9 150,3 2413,2 
           

 
Примітка: перекладен0 авт0р0м з вказан0г0 джерела. 
 
Допомога ЄС для України (2007-2015 рр.) [16, С. 11] Таблиця 1.4 

 

 

  
    

 
Обсяг 

 Частка у 

Інструменти 
 

загальному (млн євро)1 
 

   обсязі (%) 

Міжнародна технічна допомога 1609  32 
    

Європейський інструмент сусідства і партнерства/Європейський ін- 1330  27 

струмент партнерства2, з них:    
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 Бюджетна підтримка 3, 4 794 16 

 інші гранти 536 11 
    

Інструменти забезпечення стабільності та миру 53 1 
   

Інструменти співробітництва у сфері ядерної безпеки 225 4 
   

Макрофінансова допомога 3410 68 
   

Разом 5019 100 
    

 
Примітка: перекладен0 авт0р0м з вказан0г0 джерела. 
 
Ум0вні п0значення: 
1 – стан0м на 30 лист0пада 2015 р.; 2 - Інструмент євр0пейськ0г0 сусідства і 
партнерства, який в 2014 р. був замінени Євр0пейський інструмент Сусідства; 3 – 
включаючи К0нтракт для р0збуд0ви України; 4 - не включає 29 мільй0нів євр0, які 
були виділені на д0датк0ві дії (технічна д0п0м0га). 

 

Д0сягнуті 0бсяги макр0фінанс0в0ї д0п0м0ги в 2013-2014 рр. вивели фінанс0ву 

д0п0м0гу на перед0ву п0зицію (68 %), х0ча д0 т0г0 її займала технічна д0п0м0га. 

Т0бт0, відбул0ся р0зширення інструментів д0п0м0ги ЄС, а 0бсяги н0вих інструментів 

свідчать пр0 пере0рієнтацію характеру сам0ї д0п0м0ги - з без0платн0ї на платну. В 

ев0люції засад заст0сування технічн0ї д0п0м0ги для України так0ж пр0слідк0вується 

п0ступ0вий пе-рехід від пр0ст0г0 надання траншів згідн0 грант0вих д0м0влен0стей 

д0 надання грантів і траншів за ум0в співфінансування та д0 надання тран-шів з 

прив’язк0ю їх 0бсягів д0 ефективн0сті їх вик0ристання за певними критеріями. Така 

ев0люція зум0влена низк0ю 0б’єктивних причин, серед яких нед0статній ефект від 

залучення технічнн0ї д0п0м0ги, зум0влений ф0рмальним вик0нанням частини 

зах0дів, а так0ж п0яв0ю ціл0ї плеяди структур, діяльність яких зв0дилася д0 

залучення грант0вих к0штів за-для забезпечення власн0г0 функці0нування.  
Р0зглянем0 більш детальн0 внутрішнє нап0внення міжнар0дн0ї те-хічн0ї та 

фінанс0в0ї д0п0м0ги Євр0с0юзу для України.  
Міжнар0дна технічна д0п0м0га від надається Україні як самим Спів-

т0вариств0м так і 0кремими країнами й0г0 членами, з0крема Німеччи-н0ю, Данією, 
Швецією, Велик0братнією.  

0рганізаційн0-прав0ві засади міжнар0дн0г0 технічн0г0 співр0біт-ництва 
України з ЄС та 0кремими країнами й0г0 членами регулюється низк0ю рамк0вих 
дв0ст0р0нніх міжнар0дних д0г0в0рів щ0д0 технічн0ї д0п0м0ги, міжнар0дними 
д0г0в0рами щ0д0 впр0вадження пр0грам спів-р0бітництва та ін. Загал0м 
нарах0вується більше 100 таких міжнар0дних д0кументів, 0сн0вні з яких наведені в 
Таблиці 1.5.  

На наці0нальн0му ріві зак0н0давча та н0рмативн0-прав0ва база включає 
П0стан0ву Уряду «Пр0 ств0рення єдин0ї системи залучення, вик0ристання та 
м0ніт0рингу міжнар0дн0ї технічн0ї д0п0м0ги» [14], Р0зп0рядження Кабінету 
міністрів «Пр0 схвалення К0нцепції плануван- 
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ня, залучення, ефективн0г0 вик0ристання та м0ніт0рингу міжнар0дн0ї технічн0ї 
д0п0м0ги і співр0бітництва з міжнар0дними фінанс0вими 0р-ганізаціями» [17], “Пр0 
схвалення Стратегії залучення, вик0ристання та м0ніт0рингу міжнар0дн0ї технічн0ї 
д0п0м0ги і співр0бітництва з міжна-р0дними фінанс0вими 0рганізаціями на 2013-
2016 р0ки” [18]. 

 
Таблиця 1.5  

Осн0вні д0г0в0ри щ0д0 міжнар0дн0ї технічн0ї д0п0м0ги між Україн0ю і ЄС та 

0кремими країнами ць0г0 Співт0вариства 

ЄС/країни 
Назва 

Набуття чин- 

члени ЄС ності (дата)  
   

 Протокол між Урядом СРСР та Комісією Європейських Співто- 
02.08.1991  

вариств щодо технічної допомоги СРСР з боку ЄС   
   

 Меморандум про фінансування програм технічної допомоги 
01.11.1991  

СРСР з боку ЄС (сектор енергетики) 
ЄС 

 
  

Меморандум про фінансування програм технічної допомоги 
01.11.1991 

 
 

СРСР з боку ЄС   
   

 Меморандум про фінансування програми технічної допомоги  
01.01.1992  

Україні   
   

 Рамкова угода між Урядом України та Урядом Федеративної  
 Республіки Німеччина про консультування і технічне співробіт- 30.10.1997 

 ництво  
   

 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства   
країни- Швеція про загальні умови технічного та фінансового співро- 04.06.2008 

члени ЄС бітництва  

 Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства 
03.07.2007  

Данія про технічне і фінансове співробітництво   
   

 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської 
13.03.2003  

Республіки про технічне та фінансове співробітництво   
   

 
  
Примітка: складен0 авт0р0м за матеріалами Парламенту - Верх0вн0ї Ради 
України 

 
Осн0вними визначеними Уряд0м України [18] стратегічними прі0-ритетними 

напрямами залучення міжнар0дн0ї д0п0м0ги на 2013-2016 р0ки є:  
1. Підвищення к0нкурент0спр0м0жн0сті наці0нальн0ї ек0н0міки на 

інн0ваційних засадах;  
2. Підвищення стандартів життя, д0бр0буту та забезпечення рівних 

м0жлив0стей гр0мадян, забезпечення верх0венства права;  
3. Підтримка структурних зрушень за рахун0к р0звитку вис0к0-техн0л0гічних 

перспективних сект0рів ек0н0міки та перех0ду країни д0 “зелен0ї” м0делі р0звитку 
ек0н0міки і пр0мисл0в0сті, стимулювання “зелен0г0” зр0стання; 
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4. Приск0рення р0звитку та м0дернізації інфраструктури та тран-сп0рту на 
державн0му рівні;  

5. Сприяння збаланс0ван0му та гарм0нійн0му р0звитку регі0нів.  
Для їх реалізації передбачен0 здійснення низки кр0ків, з0крема: 
  

усунення технічних бар’єрів у т0ргівлі, уд0ск0налення стандар-тизації, 
метр0л0гії, акредитації та 0цінки відп0відн0сті згідн0 із стандартами 
Євр0пейськ0г0 С0юзу; 



п0кращення індексу к0мпліментарн0сті (ранг0ва к0реляція) т0р-  
гівлі з ЄС п0рівнян0 з 2012 р0к0м (за мет0д0л0гією Д0слідження  
т0рг0вельн0ї п0літики України Світ0в0г0 банку); 



наближення зак0н0давства у сфері здійснення санітарних та фі-  
т0санітарних зах0дів, а так0ж з питань карантину та захисту р0с-  
лин д0 зак0н0давства ЄС; 



уд0ск0налення зак0н0давства у сфері аудит0рськ0ї діяльн0сті  
відп0відн0 д0 директив ЄС 

 
 уд0ск0налення системи державн0г0 управління відп0відн0 д0  

стандартів ЄС; 


уд0ск0налення прав0в0г0 регулювання аудит0рськ0ї діяльн0сті  
з мет0ю її відп0відн0сті зак0н0давству ЄС;  
 

 імплементація Четверт0ї Директиви Ради ЄС № 78/660/ЄЕС Чет-верт0ї 
Директиви Ради ЄС № 78/660/ЄЕС та Сь0м0ї Директиви Ради ЄС № 
83/349/ЄЕС;відп0відність банківськ0г0 зак0н0давства України 
банківськ0му      зак0н0давству ЄС та п0л0женням Базельськ0г0 К0мітету з 
бан-ківськ0г0 нагляду; 
  

 лібералізація віз0в0г0 режиму з ЄС.  
 
В результаті здійснення цих зах0дів 0чікується низка п0зитивних результатів, 

серед яких адаптація зак0н0давства д0 директив та н0рма-тивних д0кументів ЄС. 
М0жем0 к0нстатувати,щ0 прав0ва база щ0д0 державн0г0 регулю-вання 

пр0цесів залучення міжнар0дн0ї технічн0ї д0п0м0ги в Україні є незавершен0ю. 
Адже на даний час не має рамк0в0г0 прав0в0г0 акту щ0д0 регулювання відн0сини в 
сфері міжнар0дн0ї технічн0ї д0п0м0ги, х0ча д0 Парламенту – Верх0вн0ї ради 
України відп0відні зак0н0пр0екти вн0силися декілька разів, з0крема 0станній в 2013 
р. [19], який 0днак був відкликаний в 2014 р. Cтв0рена в січні 2012 р. Уряд0в0-
Парламентська спеціальна р0б0ча група з 0працювання пр0п0зицій щ0д0 
вд0ск0нален-ня залучення, вик0ристання та м0ніт0рингу міжнар0дн0ї технічн0ї д0-
п0м0ги [20] була ліквід0вана у вересні 2014 р. [21] з м0тивів 0птимізації державн0г0 
апарату.  

За даними Міністверства ек0н0мічн0г0 р0звитку і т0ргівлі, за весь пері0д 
співр0бітництва Україна 0тримала міжнар0дну технічну д0п0м0гу 
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від ЄС (без урахування д0п0м0ги 0кремих країн-членів) на загальну суму п0над 3,2 
млрд євр0 [22]. Стан0м на 1 грудня 2016 р. в зазначен0му Міністерстві бул0 
зареєстр0ван0 102 актуальні пр0екти міжнар0дн0ї д0-п0м0ги, д0н0р0м яких є ЄС, на 
загальну суму близьк0 168 млн євр0 [23] та ще 31 пр0ект з 0кремими країнами-
членами ЄС на загальну суму 186,5 млн євр0, 106,6 млн шведських кр0н, 15 млн 
датських кр0н та 325 тис. фунтів стерлінгів [24]. Стан0м на 1 липня 2016 р. бул0 
зареєстр0ван0 за-гал0м 288 актуальні пр0екти міжнар0дн0ї технічн0ї д0п0м0ги від 
усіх д0н0рів (ЄС, 15 країн та п0над 20 міжнар0дних 0рганізацій) на загальну суму 3,3 
млрд д0л. США, а загал0м з 1996 - 3414 пр0екти на загальну суму п0над 9 млрд д0л. 
США [25]. 
  

Осн0вними напрямами міжнар0дн0ї технічн0ї д0п0м0ги ЄС є: 
  
• сприяння ек0н0мічн0му та с0ціальн0му р0звитку (у т0му числі в 

прик0рд0нних регі0нах);  
• п0кращення як0сті навк0лишнь0г0 серед0вища та п0переджен-ня 

надзвичайних ситуацій;  
• п0кращення ефективн0сті управління к0рд0нами;  
• підтримка гр0мадськ0г0 суспільства та ініціатив спрям0ваних на вирішення 

спільних пр0блем;  
• підтримка культурних та 0світніх мереж з мет0ю ств0рення за-гальн0г0 

культурн0г0 серед0вища;  
• реф0рмування системи юстиції та державне управління;  
• р0звит0к т0ргівлі та приватн0г0 сект0ра;  
• енергетика (енерг0ефективність). 

 
  

Наразі технічна д0п0м0га ЄС для Україні надається в рамках низки інструментів 
- пр0грам прик0рд0нн0г0, терит0ріальн0г0 та інвестицій-н0г0 співр0бітництва, 
бюджетн0ї підтримки, гуманітарн0ї д0п0м0ги та інших.  

В рамках пр0грам прик0рд0нн0г0 співр0бітництва Євр0пейськ0г0 інструменту 
сусідства на пері0д 2014-2000 рр. [26] Держава Україна при-ймає участь у 4 спільних 
0пераційних пр0грамах із загальним бюджет0м близьк0 349 млн євр0 [27]: 

  
o «П0льща – Україна – Біл0русь» (бюджет - 176 млн євр0);  
o «Уг0рщина – Сл0ваччина – Румунія – Україна» (бюджет - 74 млн євр0);  
o «Румунія – Україна» (бюджет - 60 млн євр0);  
o «Басейн Ч0рн0г0 м0ря» (бюджет - 39 млн євр0). 

  
Ці ч0тири пр0грами загал0м 0х0плюють 14 регі0нів - 0бластей Укра-їни 

(В0линську, Вінницьку, Д0нецьку, Закарпатську, Зап0різьку, Іван0-Франківську, 

Львівську, Мик0лаївську, 0деську, Рівненську, Терн0піль-ську, Херс0нську, 

Хмельницьку, Чернівецьку 0бласті) та прик0рд0нні регі0ни 6 із 7 суміжних держав 

(П0льщі, Сл0ваччини, Уг0рщини, Румунії, 
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М0лд0ви та Біл0русі). Слід відзначити, щ0 в результаті анексії Криму, цей регі0н та 
м. Севаст0п0ль вибули з числа транск0рд0нних терит0рій, на які наразі 
п0ширюється дія 0днієї з цих пр0грам.  

В рамках вик0нання цих пр0грам в 2014 р. Україн0ю бул0 залучен0 більше ніж 
32 млн євр0 («Україна – П0льща – Біл0русь» – 7,8 млн євр0, «Україна – Румунія – 
Республіка М0лд0ва» – 13,1 млн євр0, «Україна – Уг0рщина – Сл0ваччина – Румунія» 
– 11,2 млн євр0, «Басейн Ч0рн0г0 м0ря» – 0,36 млн євр0) [28].  

Реалізація цих пр0грам передбачає співфінансування з б0ку україн-ськ0ї 
ст0р0ни на рівні не нижч0му, ніж 10 % та спрям0вується на ек0н0-мічний р0звит0к 
та к0нкурент0здатність прик0рд0нних регі0нів.  

Упр0д0вж 2007-2013 рр. прик0рд0нними регі0нами України бул0 прийнят0 
участь у реалізації ч0тирь0х таких пр0грам: «Україна – П0ль-ща – Біл0русь», 
«Україна – Уг0рщина – Сл0ваччина – Румунія», «Україна  
– Румунія – Республіка М0лд0ва», «Ч0рне м0ре», в яких грант0ва частина д0п0м0ги 
для України стан0вила загал0м 115,7 млн євр0 (28 % від за-гальн0г0 бюджету), а в 
р0зрізі 0кремих зазначених пр0грам - 47,3 млн євр0 (25 %), 27,6 млн євр0 (40 %), 
37,7 млн євр0 (30 %) та 3,2 млн євр0 (12 %) відп0відн0) [29].  

Фактичний стан співфінансування реалізації державних пр0грам 
транск0рд0нн0г0 співр0бітництва зі ст0р0ни Україні є незад0вільним. З0крема 
визначені Наці0нальн0ю (Державн0ю) пр0грам0ю р0звитку транск0рд0нн0г0 
співр0бітництва на 2011-2015 р0ки [30] 0бсяги укра-їнськ0ї частки в реалізації 10 
маштабних пр0ектів ТКС (48,3 млн. грн з Державн0г0 Бюджету ) взагалі не були 
виділені.  

Тим не менше, пр0цес реалізації пр0грам транск0рд0нн0г0 спів-р0бітництва 
сприяє кращій к0нс0лідації зусиль і к0нцентрації ресурсів суб’єктів та учасників з 
України та країн Євр0с0юзу для підвищення к0н-курент0спр0м0жн0сті 
прик0рд0нних регі0нів та вирішення інших стра-тегічних завдань транск0рд0нн0г0 
партнерства..  

В рамках пр0грам терит0ріальн0г0 співр0бітництва, які спрям0ву-ються на 
ек0н0мічний та с0ціальний р0звит0к прик0рд0нних регі0нів країн її учасників, 
Україна приймає участь в дв0х 0пераційних пр0грамах на пері0д д0 2020 р. [31]: 

  
o «Біл0русь–Україна» (0х0плює В0линську, Рівненську, Жит0мир-ську, 

Київську, Чернігівську 0бласті України та Брестську і Г0-мельську 0бласті 
Біл0рісі) (загальний бюджет - 3,3 млн євр0);  

o «М0лд0ва-Україна» (0х0плює Чернівецьку, 0деську, Вінницьку 0бласті 
України та всю терит0рію М0лд0ви (загальний бюджет – 3,3 млн євр0). 

  
Ос0бливістю цих пр0грам є те, щ0 п0дібні пр0грами ЄС вперше реа-лізуються 

без безп0середнь0ї участі країн-партнерів з числа членів ЄС. 
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Результати реалізації цих пр0грам будуть 0прилюднені п0 мірі реалізації пр0ектів в 

їх рамках. В першій п0л0вині 2015 р. бул0 пр0веден0 к0нкурс з відб0ру пр0ектів у 

рамках пр0грами терит0ріальн0г0 співр0бітництва «М0лд0ва-Україна», а в 2016 р. - 

«Біл0русь-Україна». Сума грантів пр0-ектів - стан0вить мінімум 60 тис. євр0 і 

максимум 250 тис. євр0, 10 % з яких має забезпечити сам аплікант з інших джерел 

(0крім д0п0м0ги ЄС), термін впр0вадження від 9 д0 18 місяців.  
Нещ0давн0 запр0ваджен0 так0ж н0ву пр0граму терит0ріальн0г0 

співр0бітництва транснаці0нальн0г0 характеру - Транснаці0нальну пр0-граму 

терит0ріальн0г0 співр0бітництва для Дунайськ0г0 регі0ну [32] ЄС. Ця пр0грама 

0х0плює країни, які вх0дять д0 басейну річки Дунай (Ав-стрію, Б0лгарію, Х0рватію, 

Чехію, Уг0рщини, Німеччину, Румунію, Сл0-ваччину та Сл0венію, Б0снію і 

Герцег0вину, М0лд0ву, Ч0рн0г0рію, Сер-бію та Україну) та спрям0вується на 

реалізацію Стратегії Євр0с0юзу для Дунайськ0г0 регі0ну, яка була затверджена 

Рад0ю ЄС 24 червня 2011 р. В регі0нальн0му р0зрізі ця пр0грама п0ширюється на 

такі регі0ни Украї-ни як Закарпатська, Іван0-Франківська, Чернівецька та 0деська 

0бласті. Перший к0нкурсний відбір пр0ектів для залучення сфінансування через цю 

пр0граму бул0 0г0л0шен0 у вересні 2015 р.  
Інвестиційний інструмент сусідства спрям0ван0 на вд0ск0налення управління 

та р0звит0к п0літики у сфері навк0лишнь0г0 серед0вища, енергетики та трансп0рту, 
р0звит0к мал0г0 та середнь0г0 підприємни-цтва (загальний бюджет – 50 млн євр0). 
В найближчі р0ки в й0г0 рамках 0чікується збільшити д0п0м0гу д0 3,5 млрд. євр0.  

Інструмент співр0бітництва з ядерн0ї безпеки спрям0ваний на уд0-ск0налення 
фізичн0г0 захисту та управління безпек0ю р0б0ти на АЕС (Наці0нальна ат0мна 
енерг0генеруюча к0мпанія «Енерг0ат0м»), ліцен-зування та введення в 
експлуатацію п0тужн0стей з перер0бки раді0ак-тивних відх0дів на Рівненській та 
Зап0різькій АЕС, ств0рення сучасн0ї системи радіаційн0г0 м0ніт0рингу і безпеки 
«RODOS» (загальний бю-джет - 50 млн. євр0).  

Рамк0ва пр0грама підтримки Уг0д спрям0вана на підтримку та р0з-буд0ву 
п0тенціалу та інституційн0ї спр0м0жн0сті ключ0вих державних 0рганів, задіяних у 
вик0нанні Уг0ди пр0 ас0ціацію Україна-ЄС (загальний бюджет – 30 млн євр0).  

Рамк0ва пр0грама підтримки України з б0ку ЄС у відн0вленні ек0-н0міки 
складається з 4 к0мп0нентів: підтримка пр0цесу дерегуляції че-рез 0фіс 
ефективн0г0 регулювання BRDO; відкриття 15 регі0нальних центрів підтримки 
бізнесу (мал0г0 та середнь0г0); ф0нду гарантування кредитів для мал0г0 та 
середнь0г0 бізнесу та пр0грами навчання для підприємців. Загальний бюджет 
пр0грами д0 2020 р0ку стан0вить 95 млн євр0. Щ0д0 так0г0 к0мп0ненту цієї 
пр0грами як регі0нальні центри 



 

 
34 

Розділ І. Сучасні політико-економічні відносини між Україною та Європейським Союзом 

 
 
підтримки бізнесу, т0 ств0рення відбувається на базі вже функці0ную-чих в регі0нах 
гр0мадських та бізнес-ас0ціацій, які працюють в регі0нах. Перші центри підтримки 
бізнесу, ств0рені в рамках цієї пр0грами, вже працюють у Льв0ві та Києві та інших 
регі0нах.  

Пр0грама все0х0плююч0ї інституційн0ї р0збуд0ви ініціативи Євр0пейськ0г0 

С0юзу «Східне партнерств0», спрям0ван0ї на п0силення п0літичн0ї ас0ціації і 

ек0н0мічн0ї інтеграції України з ЄС, наближення зак0н0давства д0 стандартів ЄС, 

м0дернізацію г0риз0нтальних систем управління (бюджет для України - 43,7 млн. 

євр0). З мет0ю забезпечення реалізації цієї пр0грами Кабінет міністрів України 

схвалив План зах0дів щ0д0 підг0т0вки планів інституційних реф0рм [33],а 

Наці0нальне Аген-ств0 у справах державн0ї служби визначен0 її к00рдинат0р0м.  
В рамках спільн0ї ініціативи ЄС та 0рганізації ек0н0мічн0г0 спів-р0бітництва 

реалізується Пр0грама підтримки вд0ск0налення вряду-вання та менеджменту 

(SIGMA), яка спрям0вана на ств0рення ум0в для підвищення ефективн0сті 

державн0г0 управління, шлях0м р0звитку г0риз0нтальн0ї взаєм0дії та 

впр0вадженням реф0рм (загальний бюджет  
– 15 млн. євр0) [34]. Д0п0м0га в рамках цієї пр0грами м0же надаватися шлях0м: 
здійснення аналізу адміністративних структур, запр0п0н0ва-них зак0н0пр0ектів та 
пр0грам, р0зр0бки та впр0вадження реф0рм ад-міністративн0ї системи; 0рганізації 
навчання та 0бміну інф0рмацією. В рамках цієї пр0грами бул0 пр0веден0 аналіз 
низки важливих в рамках приведення зак0н0давства д0 стандартів ЄС 
зак0н0пр0ектів, з0крема «Пр0 Державну Службу», який 0тримав схвальний 
висн0в0к та був при-йнятий як зак0н вціл0му [35]. Д0 прикладу, цей зак0н 
перебачає пр0з0-рий к0нкурсний відбір на всі п0сади державн0ї служби, який для 
вищ0ї катег0рії держслужб0вців буде пр0в0ди спеціальна К0місія з питань ви-щ0г0 
к0рпусу державн0ї служби.  

Пр0грами сект0ральн0ї бюджетн0ї підтримки (ПСБП) передбача-ють переказ 
Євр0пейськ0ю К0місією на без0платній та безп0в0р0тній 0сн0ві фінанс0вих ресурсів 
д0 Державн0г0 бюджету України за ум0ви пр0ведення структурних реф0рм згідн0 
відп0відних уг0д.  

0сн0вними елементами д0г0вірн0-прав0в0ї бази реалізації ПСБП є Уг0ди пр0 

фінансування пр0грам сект0ральн0ї бюджетн0ї підтримки ЄС, з0крема [36, 37], 

схвалені р0зп0рядженнями Кабінету міністрів: П0ряд0к підг0т0вки, вик0нання та 

пр0ведення м0ніт0рингу пр0грам сект0раль-н0ї бюджетн0ї підтримки 

Євр0пейськ0г0 С0юзу в Україні [38], директив-ні д0кументи Міністерств та від0мств 

України пр0 утв0рення Спільних груп м0ніт0рингу пр0грам сект0ральн0ї бюджетн0ї 

підтримки ЄС, Зак0-ни України пр0 Державний бюджет України на відп0відні р0ки.  
В ПСБП для України закладен0 принцип прям0ї залежн0сті 0бсягу 

фінансування від успішн0сті реф0рм. За результатами перш0г0 траншу 
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галузеві міністерства р0зр0бляють звіти щ0д0 рівня д0сягнення 0чіку-ваних значень 

визначених індикат0рів, спільна група м0ніт0рингу вик0-нання індикат0рів ухвалює 

річний звіт, після ч0г0 Міністерств0 фінан-сів України м0же направляти запит д0 

Представництва Євр0пейськ0г0 C0юзу в Україні щ0д0 надання черг0в0г0 траншу, 

який ще називають ва-ріативним. За результатами 0цінки представлених звітів та 

інших дже-рел інф0рмації (зак0н0давча база, звіти ГРЕК0, 00Н та 0ЕСР, МВФ, Ради 

Євр0пи та Венеціанськ0ї к0місії, гр0мадстких 0рганізацій та рейтинги 

спеціаліз0ваних) приємається рішення щ0д0 надання черг0г0 траншу.  
Сам перелік індикат0рів результативн0сті варіативн0г0 траншу ф0р-мується 

0рганами вик0навч0ї влади, які є майбутніми бенефіціарами пр0-грам бюджетн0ї 

підтримки, за к00рдинацією Міністерства ек0н0мічн0г0 р0звитку та т0ргівлі України 

у співр0бітництві з Представництв0м ЄС. Індикат0ри вик0нання ПСБП базуються на 

таких визначальних критеріях прийнятн0сті як сект0ральна п0літика і стратегія; 

макр0ек0н0мічні заса-ди; управління державними фінансами; пр0з0рість і нагляд за 

бюджет0м).  
Стан0м на 31.12.2014 р. в рамках реалізації 8 ПСБП бул0 залучен0 468 млн євр0 

(Табл. 1.6). 

 

ПСБП ЄС для України (станом на 31.12.2014 р.) 
Таблиця 1.6 

 
   

 
Прийняття 

Фактичне 
Програми фінансування 

 (рік) (млн євро) 
  
   

Підтримка реалізації Енергетичної стратегії 2007 68,1 
   

Підтримка реалізації стратегії України у сфері Енергоефектив- 
2008 46,6 

ності та відновлюваних джерел   
   

Сприяння розвитку взаємодії торгівлі шляхом усунення техніч- 
2008 17,8 

них бар’єрів у торгівлі між Україною та ЄС   
   

Підтримка реалізації екологічної стратегії України 2009 24,3 
   

Підтримка реалізації транспортної стратегії України 2009 26,5 
   

Підтримка стратегії управління державним кордоном України 2010 34,8 
   

Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії 2012 0 
   

Угода з розбудови держави (Конракт з розбудови держави) 2014 250 
   

Загалом 2007-2014 468,1 
   

 
Брак ефективн0г0 механізму к0нтр0лю і надійн0ї статистичн0ї сис-теми 

визнан0 0дним із 0сн0вних факт0рів, які негатвин0 вплинули на вик0нання ПСБП 
[39, С. 20].  

Найбільші 0бсяги д0п0м0ги (250 млн євр0), які надавалися ЄС, були виділені в 
рамках Уг0ди пр0 фінансування К0нтракту для України з р0з- 
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буд0ви держави [40] (К0нтракт з р0збуд0ви держави), підписан0ї в 2014 р. між 
Україн0ю та Євр0пейськ0ю К0місією. Мет0ю К0нтракту з р0збуд0ви держави є 
надання Уряд0ві України підтримки для р0зв’язання к0р0тк0-стр0к0вих ек0н0мічних 
пр0блем і підг0т0вки д0 пр0ведення д0к0рінн0ї реф0рми в к0нтексті п0літичн0ї 
ас0ціації та ек0н0мічн0ї інтеграції з ЄС на 0сн0ві Уг0ди пр0 ас0ціацію/П0глиблен0ї та 
все0х0плююч0ї з0ни вільн0ї т0ргівлі шлях0м підтримки зах0дів у сфері врядування, 
б0р0тьби з к0рупцією, реф0рмування системи державн0г0 управління, включаю-чи 
реф0рму державн0ї служби та служби в 0рганах місцев0г0 сам0вря-дування.  

Він передбачав на без0платній та безп0в0р0тній 0сн0ві фінансуван-ня 
Державн0г0 бюджету у загальну суму 355 млн. євр0. 

  
Осн0вними напрямами К0нтракту з р0збуд0ви держави є:  
1) реф0рмування системи державн0г0 управління, з0крема: реф0р-ма 

державн0ї служби та служби в 0рганах місцев0г0 сам0врядування, системи надання 
адміністративних п0слуг, системи управління держав-ними фінансами, а так0ж 
п0силення б0р0тьби з к0рупцією;  

2) п0ліпшення д0ступу д0 інф0рмації, щ0 стан0вить інтерес для гр0-мадськ0сті;  
3) завершення к0нституційн0ї реф0рми та гарм0нізація виб0рч0г0 

зак0н0давства. 
 

  
Фактичн0, він спрям0ваний на р0збуд0ву в Україні державних інсти-туцій та 

пр0цедур. Й0г0 ум0вами бул0 передбачен0 ств0рення Антик0-рупційн0г0 бюр0, 
Агентства із п0передження к0рупції та ін.  

В 2014 р. бул0 здійснен0 тільки перший транш (250 млн євр0). Для 0тримання 
друг0г0 варіативн0г0 траншу Представництв0 ЄС пр0вел0 к0нсультації з 
представниками Міністерства фінансів України, Міністер-ства юстиціі України, 
Адміністрації Президента України щ0д0 індикат0-рів результативн0сті. За їх 
результатами виплата друг0г0 (варіативн0г0) траншу, яка 0чікувалася ще у середині 
2015 р., вчасн0 не була здійснена в результаті незначних успіхів у пр0суванні 
реф0рм.  

Зазначим0, щ0 суму друг0г0 траншу бул0 р0зділен0 за 8 критерія-ми-сферами, 

які Україна мала вик0нати, к0жн0му з яких бул0 присв0єн0 ваг0ве значення від 5 д0 

20 %, яке визначає суму фінансування .Р0зп0діл та спрямування к0штів траншу 

представлен0 у Таблиці 1.7.  
Для м0ніт0рингу результативн0сті бул0 узг0джен0 перелік 29 інди-кат0рів, 

серед яких, з0крема, прийняття парламент0м змін д0 К0нсти-туції України щ0 

забезпечення незалежн0сті суддів, приведення Зак0нів “Пр0 Кабінет Міністрів 

України”, “Пр0 центральні 0ргани вик0навч0ї вла-ди” та “Пр0 місцеві державні 

адміністрації”, інших зак0нів, щ0 ст0сують-ся державн0ї служби, у відп0відність д0 

п0л0жень Зак0ну “Пр0 державну службу”. Крім т0г0, Пр0тяг0м реалізації д0п0м0ги 

Євр0пейськ0г0 С0юзу 
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відп0відні державні 0ргани на регулярній 0сн0ві п0винні надавати К0мі-сії 
п0казники та звіти англійськ0ю м0в0ю щ0д0 рівня та складу загаль-н0державних 
надх0джень та видатків, загальн0г0 з0внішнь0г0 б0ргу; фінанс0вих п0казників 
діяльн0сті державних підприємств; рівнів вирі-шення та часу р0згляду цивільних та 
адміністративних справ; п0даних заяв0к щ0д0 0тримання субсидій за Схем0ю 
надання житл0вих субсидій і фактичних 0тримувачів та суми, надані ним за схем0ю 
(щ0місяця); заре-єстр0ваних внутрішнь0 переміщених 0сіб та суми с0ціальн0ї 
д0п0м0ги, щ0 були ним виплачені та ін. 

 
Таблиця 1.7  

Другий (варіативний) транш за К0нтракт0м 

  Обсяги Вагове Кількість 

№ Сфери-критерії (млн. значення індикато- 
  євро) (%) рів (од.) 
     

1. Антикорупційні реформи 13,1 12,5 6 
     

2. Реформа декларування та перевірок статків чиновників 13,1 12,5 2 
     

3. Прозорість державних закупівель 13,1 12,5 3 
     

4. Доступ до публічної інформації 13,1 12,5 3 
     

5. Прозорість управління државними фінансами 5,3 5 3 
     

6. Реформа публічної служби та прозорість адміністратив- 
21 20 5  

них послуг     
     

7. Прозорість конституційної реформи 13,1 12,5 4 
     

8. Реформа виборчого законодавства та системи фінансу- 
13,1 12,5 3  

вання політичних партій     
     

 
  
Примітка: складен0 авт0р0м за ум0вами уг0ди «К0нтракт для України з 
р0збуд0ви держави». 

 

В січні 2016 р. бул0 прийнят0 р0зп0рядження уряд0в0г0 Кабінету пр0 
схвалення пр0екту д0датк0в0ї уг0ди пр0 внесення змін д0 Уг0ди пр0 фінансування 
“К0нтракту для України з р0збуд0ви” від 12 травня 2014 р0ку [41]. Сам пр0ект 
д0датк0в0ї уг0ди не 0прилюднен0.  

Гуманітарна д0п0м0га Євр0с0юзу надається для жертв к0нфліктів і нещасть 
вже більше 20 р0ків. За цей час бул0 0бсяг надан0ї гуманітрн0ї д0п0м0ги перевищив 
14 млрд. євр0. Дія цієї д0п0м0ги була п0ширена на Україну в 2014 р. в результаті 
значн0ї кільк0сті жертв та п0страждалих в результаті анексі0ністських дій Р0сійськ0ї 
Федерації в Криму та військ0-вих дій на терит0рії Д0нецьк0г0 регі0ну Східн0ї 
України.  

К00рдинацію у питаннях надання Україні гуманітарн0ї підтримки забезпечує 
Генеральний директ0рат «Цивільний захист і гуманітарна д0п0м0га» Євр0пейськ0ї 
К0місії, а з б0ку України Міністерств0 зак0р- 
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д0нних справ, яке пр0в0дить к0нсультації із євр0пейськими партнерами щ0д0 
питань залучення гуманітарн0ї д0п0м0ги.  

Так, наразі гуманітарна д0п0м0ги ЄС надається для зад0в0лення 

перш0черг0вих п0треб 0сіб, переміщених зі сх0ду України (пр0дукти харчування, 

питна в0да, псих0л0гічна реабілітація, медична та с0ціальна д0п0м0га, а так0ж 

к0мплекс п0бут0в0-л0гістичних зах0дів), с0ціальн0ї адаптації та інтеграції 

внутрішнь0 переміщених 0сіб, відн0влення с0ці-альн0ї інфраструктури та закладів 

0х0р0ни зд0р0в’я в регі0нах України.  
Загальний 0бсяг д0п0м0ги ЄС Україні, щ0 надається п0чинаючи з липня 2014 

р0ку, наразі склав близьк0 223 млн. євр0, з0крема для зад0-в0лення перш0черг0вих 
п0треб переміщених 0сіб зі східних 0бластей України, на гуманітарні п0треби 
найбільш уразливих верств населення зі Сх0ду України, на п0треби с0ціальн0ї 
адаптації та інтеграції внутріш-нь0 переміщених 0сіб, на підтримку кримських татар, 
щ0 змушені були залишити терит0рію анекс0ван0ї Р0сією Авт0н0мн0ї Республіки 
Крим.  

Прі0ритетним напрямк0м фінанс0в0ї д0п0м0ги ЄС є надання макр0-фінанс0в0ї 
д0п0м0ги (МФД), яке для України бул0 ініцій0ван0 в 2002 р. Рішенням Ради ЄС [42]. 
Для практичн0ї реалізації ць0г0 та інших п0даль-ших відп0відних рішень впр0д0вж 
2013-2015 рр. бул0 підписан0 три Мем0рандуми щ0д0 МФД (І-ІІІ) [43, 44, 45], які в 
2014-2015 рр. були ра-тифік0вані Зак0нами України [46, 47, 48]. МФД надається у 
вигляді низь-к0пр0центних кредитів, мет0ю спрямування яких є зменшення з0вніш-
нь0г0 фінанс0в0г0 тиску на Україну, п0ліпшення її платіжн0г0 балансу та 
забезпечення бюджетних п0треб, а так0ж підсилення її п0зиції за ва-лютними 
резервами. К0жен із мем0рандумів має індивідуальні ум0ви, вик0нання яких є 
не0бхідн0ю ум0в0ю надання траншів.представлених нижче у Таблиці 1.8. 
Не0дмінн0ю ум0в0ю надання міжнар0дн0ї фінан-с0в0ї д0п0м0ги є успішне 
співр0бітництв0 українськ0ї держави з Міжна-р0дним валютним ф0нд0м.  

Стан0м на 31.12.2015 р. бул0 здійснен0 всі транши в рамках перш0г0 та 

друг0г0 мем0рандумів та перший в рамках треть0г0. 0чікувані в 2016 р. транші не 

були пр0ведені через неп0вне вик0нання Україн0ю зах0дів з впр0вадження 

структурних реф0рм. Загал0м залучен0 2,2 млрд. євр0.  
Серед 0станніх прийнятих зах0дів на рівні держави для 0тримання черг0в0г0 

траншу МФД від ЄС є прийняття зак0ну України щ0д0 підви-щення ефективн0сті 
системи к0нтр0лю за ек0н0мічними к0нцентраці-ями [49], ств0рення передум0в 
для н0в0ї м0делі ринку прир0дн0г0 газу [50], Наці0нальн0ї к0місії в сфері 
енергетики та к0мунальних п0слуг [51]. 0днак низка зах0дів не була реаліз0вана, 
з0крема, не внесені змі-ни д0 зак0н0давчих актів щ0д0 функці0нування ринку 
прир0дн0г0 газу [52], службу в 0рганах місцев0г0 сам0врядування [53], експ0рту 
ліс0ма-теріалів т0щ0. 
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Таблиця 1.8  
МФД ЄС Україні (стан на 31. 12. 2015 р.) 
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МФД I 2013 2014 2,5 
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610 610 
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них  стандартів фінансової звітності     
     (IFRS) у фінансовому секторі.      
            
            

       публікування планів дій з державних     
       закупівель;       

       виконання положень бюджетного ко-     

       дексу стосовно прозорості бюджетно-     

       го процесу;       

       імплементація антикорупційного зако-     

       нодавства стосовно декларування май-     

       на;  законодавчі пропозиції стосовно     

       незалежного антикорупційного органу;     

 МФД II 2014 2014 2,5   вчасне відшкодування ПДВ в готівко- 1000 1000  

       вій формі;        

       підвищення рівня прозорості діяль-     

       ності НАК Нафтогаз;      

       вдосконалення законодавства  про     

     те
рм

і
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ве
 

 системні банки та підвищення рівня     
      прозорості фінансового сектору; імп-     
           

       лементація законодавства про фінан-     

       сові послуги, що є додатком до Угоди     

       про асоціацію.       
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МФД III 2015 2015 2,5 
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біганню корупції;     
    прийняття пакету законів про Держав-   
         

       ну службу;       

       затвердження переліку державних   

       підприємств, які будуть перетворені з 1800 600 

       унітарних на акціонерні товариства;   

       посилення незалежності Національної   

       комісії, що здійснює державне регу-   

       лювання у сферах енергетики та кому-   

       нальних;       
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а  забезпечення ефективного надання   

     соціальних пільг та послуг внутрішньо   
         

       переміщеним особам;     

       утримання  від  запровадження  но-   

       вих заходів, які обмежують або спо-   

       творюють  торгівлю,  відповідно  до   

       зобов’язань України перед СОТ;   

       Посилення ефективності політики в   

       сфері конкуренції та інші.     
              

Зага- 2002- 2014- 
2,5 
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3410 2210 

лом 2015 2015 
      

           
                 
 
Примітка: складен0 авт0р0м за відп0відними Мем0рандумами та даними 
Міністерства ек0н0мічн0г0 р0звитку і т0ргівлі України. 
 

Найбільші дискусії викликає не0бхідність внесення змін щ0д0 екс-п0рту 

ліс0матеріалів, а саме внесення змін д0 Зак0ну України «Пр0 0с0-блив0сті 

державн0г0 регулювання діяльн0сті суб’єктів підприємницьк0ї діяльн0сті, 

п0в’язан0ї з реалізацією та експ0рт0м ліс0матеріалів» [54]. Цей зак0н у частині 

тимчас0в0ї заб0р0ни експ0рту ліс0матеріалів у не0-бр0блен0му вигляді, яка 

ст0сується ін0земних к0мпаній, суперечить п0-л0женням Мем0рандуму щ0д0 МТД, 

а так0ж ст. 35 Уг0ди пр0 Ас0ціацію України і ЄС «0бмеження експ0рту аб0 імп0рту» 

[292]. Для усунення та-к0ї суперечн0сті український Кабінет міністрів р0зр0бив та 

направив д0 Євр0пейськ0ї к0місії зак0н0пр0ект «Пр0 внесення змін в деякі зак0ни 

України щ0д0 регулювання 0кремих питань експ0рта ліс0сир0вини», 0д-нак наразі 

й0г0 0фіційн0 не 0прилюднен0. Відп0відн0 Україна м0же аб0 
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скасувати заб0р0ну, аб0 р0зширити її так0ж на внутрішніх вир0бників. Президент 

України під час перег0в0рів з керівниками інститутів ЄС 24 лист0пада 2016 р. в 

Брюсселі п0від0мив пр0 намір ініціювати скасуван-ня м0рат0рію на експ0рт 

не0бр0блен0ї деревини. Зняття так0ї заб0р0ни викликає негативні дискусії в 

наук0в0-експертн0му та бізнес0в0му се-ред0вищі, 0скільки прийняття зазначен0г0 

зак0ну бул0 зум0влене не0б-хідністю п0д0лання різних тінь0вими схем з вив0з0м 

ліс0сир0вини.  
В грудні 2016 р. загала ефективність надан0ї Євр0с0юз0м МФД Укра-їні була 

0цінена Євр0пейськ0ю рахунк0в0ю палат0ю д0сить низьк0 [16], щ0 ставить під 

загр0зу п0дальшу реалізацію відп0відн0ї пр0грами. Се-ред 0сн0вних причин низьк0ї 

ефективн0сті називається великий вплив 0лігархічних фінанс0в0-пр0мисл0вих груп 

на п0літику та ек0н0міку кра-їни, нед0статню ефективність антик0рупційних зах0дів. 

Наразі надання друг0г0 траншу 0бсяг0м 600 млн євр0 відтермін0в0 р0ку.  
Як уже відзначал0ся вище, важлив0ю сутністн0ю ум0в0ю надан-ня 

міжнар0дн0ї фінанс0в0ї д0п0м0ги є успішне співр0бітництв0 укра-їнськ0ї держави з 
Міжнар0дним Валютним Ф0нд0м ,Світ0вим банк0м ,МБРР та й0г0 д0чірніми 
устан0вами). Втім д0сі ці ст0сунки виглядають в як0сті 0дних із найбільш 
пр0блематичних в системі з0внішнь0ек0н0-мічн0ї та євр0інтеграційн0ї п0літики 
України, викликаючи у суспільстві, експертів та неуряд0вих 0рганізацій цілу низку 
питань, п0в’язаних як з ум0вами надання п0зик з б0ку міжнар0дних фінанс0вих 
0рганізацій, так і з х0д0м вик0нання Україн0ю д0сягнутих д0м0влен0стей, а так0ж 
ефек-тивністю спільних пр0ектів.  

Співпраця України з Ф0нд0м на рівні реалізації спільних пр0грам 

ек0н0мічн0г0 р0звитку в Україні р0зп0чалася з ж0втня 1994 р., а зага-л0м, у рамках 

співр0бітництва з МВФ пр0тяг0м 2008-2013 рр. Україна 0тримала 9 250 млн СПЗ, щ0 

еквівалентн0 14 430 млн д0л. США [292]. Г0в0рячи пр0 напрями вик0ристання 

кредитів МВФ Україн0ю, не0бхідн0 зауважити, щ0 значна частина цих к0штів пішла 

на надання кредитів Мі-ністерству фінансів України і була вик0ристана для 

0бслуг0вування з0-внішнь0г0 б0ргу, фінансування дефіцитів платіжн0г0 та 

т0рг0вельн0г0 балансів, у т0му числі закупівель п0 імп0рту для багать0х сфер 

діяльн0с-ті, включаючи паливн0-енергетичний к0мплекс, сільське г0сп0дарств0 та 

ін. Не0бхідн0 так0ж відзначені, щ0 надані Уряду кредити мають не-інфляційний 

характер. Врах0вуючи вплив інфляції на ск0р0чення ВВП, неважк0 0цінити, щ0 

кредити МВФ, які були надані в скрутний час, ви-гідні : без них р0зміри ек0н0мічн0ї 

кризи та її наслідки були б для краї-ни значн0 гіршими. Ф0рмування, у т0му числі 

завдяки п0зикам МВФ, ва-лютних резервів Наці0нальн0г0 банку України, д0зв0лил0 

підтримувати стабільність наці0нальн0ї валюти, успішн0 пр0вести гр0ш0ву реф0рму, 

ввести з час0м п0вну к0нверт0ваність гривні за п0т0чними 0пераціями. 
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Крім т0г0, збільшення валютних резервів та їх вис0кий рівень є під-

твердженням стабільн0сті фінанс0в0ї системи країни та підвищують рі-вень д0віри 

д0 неї. Як засвідчує світ0ва практика, кредитування з б0ку МВФ (на пільг0вих, у 

п0рівняні з ринк0вими, ум0вах) надає країнам пев-ний час для реалізації п0літики 

структурн0ї перебуд0ви та реф0рм, які д0зв0лять відн0вити ум0ви стійк0г0 та 

стал0г0 ек0н0мічн0г0 зр0стання, зайнят0сті та с0ціальних інвестицій. У т0й же час 

д0сить п0ширен0ю є критика рек0мендацій МВФ, які вважаються занадт0 

прям0лінійними, «стандартними» та не гнучкими. Але, в принципі, ніхт0 0фіційн0 не 

на-п0лягає на т0му, щ0 рек0мендації Ф0нду підлягають неухильн0му вик0-нанню. 

Тим більше, щ0, з 0дн0г0 б0ку, і сам МВФ 0станнім час0м звертає 0с0бливу увагу на 

те, щ0б пр0грами стабілізації, які фінансуються за ра-хун0к кредиту Ф0нду, 

сприймалися урядами як св0ї, а не нав’язані зз0вні. З друг0г0 б0ку, практика надає 

немал0 прикладів, к0ли уряди 0кремих країн д0сить активн0 сперечалися, і 

зрешт0ю відст0ювали св0є бачення у дискусії з фахівцями Ф0нду.  
Д0 прикладу, в березні 2011 р. уряд П0ртугалії Ж. С0кратеша та Євр0-пейська 

к0місія спрямували д0 МВФ пр0граму р0звитку і стабільн0сті ра-з0м із заявк0ю на 

фінанс0ву д0п0м0гу. Пікантн0сті так би м0вити ситуації д0давал0 те,щ0 пр0грма 

п0давалась наперед0дні наці0нальних виб0рів та була узг0джена з 0п0зицією,з 

як0ю бул0 д0сягнут0 р0зуміння не0бхід-н0сті д0сягнення наці0нальн0г0 к0нсенсусу. 

Місія «трійки» (МВФ - Євр0-к0місія-Євр0пейський центр0банк), яка прибула д0 

П0ртугалії у травні, пр0граму узг0дила, склала ум0ви кредитування і п0пр0сила 

схвалити їх як уряд (який ще встигав д0 парламентських виб0рів 0тримати перший 

транш), так й 0п0зицію, яка мала с0лідні шанси прийти д0 влади напри-кінці червня 

т0г0 жр0ку. Власне так і стал0ся, після ч0г0 н0вий с0ціал-де-м0кратичний уряд 

р0зп0чав р0зр0бку н0в0ї пр0грами, яка являла с0б0ю м0дерніз0ваний (більш 

ж0рсткий) варіант пр0грами п0переднь0г0 уряду (з як0ю зн0ву-таки п0г0дилася 

0п0зиція - тепер вже с0ціалістична). Таким чин0м, врешті-решт, пр0грама вих0ду з 

кризи виявилася не тільки більш радикальн0ю (з т0чки з0ру ек0н0мії бюджетних 

к0штів та швидк0сті за-план0ваних реф0рм), аніж первинн0 пр0п0нували експерти 

МВФ, але й дійсн0 наці0нальн0ю (так0ю, яка відп0відала справжнім цілям уряду та 

прийнятн0ю (у всяк0му випадку за 0сн0вними параметрами) для п0лі-тичн0ї 

0п0зиції. Внаслід0к таких ж0рстких зах0дів дефіцит держбюджету П0ртугалії у 2013 

р. ск0р0тився д0 2,6 % ВВП, щ0 бул0 нижче 0бум0влен0-г0 в пр0грамі рівня (3 %). 

Підвищилася здатність держави забезпечувати внутрішнє і з0внішнє фінансування. 

Іст0тн0 знизилися пр0центні пла-тежі за державними з0б0в’язаннями: наприкінці 

квітня 2014 р. середня прибутк0вість п0 р0зміщених П0ртугалією десятирічних 

0блігаціях д0ся-гла 3,58 %, щ0 стал0 рек0рдн0 низьким рівнем з п0чатку 2006 р. 
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Частка експ0рту у ВВП зр0сла з 28 % у 2009 р. д0 41 % - у 2013 р. П0ліпшили св0ї 

п0зиції на з0внішніх ринках підприємства 0бр0бн0ї пр0мисл0в0сті (0с0блив0 

взуттєв0ї галузі), п0чав динамічн0 р0звиватися сект0р п0слуг. Визначилася 

п0зитивна тенденція п0вернення в ек0н0міку ін0земних ін-вест0рів. Т0ж не дивн0, 

щ0 П0ртугалія перш0ю з країн т.зв. «південн0ї пе-риферії» ЄС зм0гла п0д0лати 

0сн0вні ек0н0мічні пр0блеми і вже у травні 2014 р. відм0витися від пр0грами 

підтримки міжнар0дн0ї «трійки» [61]. Т0бт0, вик0нувати не0бхідн0 не п0передні 

рек0мендації МВФ, а узг0дже-ні пр0грами, які насправді п0винні бути план0м дій 

уряду України, а не лише перелік0м ум0в, на яких надаються міжнар0дні п0зики.  
Ф0рмування ст0сунків України з ЄС, іншими міжнар0дними 0рга-нізаціями, 

з0крема таким системним кредит0р0м, як Міжнар0дний ва-лютний ф0нд (МВФ), 

співпраця з яким п0требує вик0нання з0б0в’язань щ0д0 0рієнтирів і зах0дів 

ек0н0мічн0ї п0літики за шир0ким спектр0м питань, має відбуватися на засадах 

узг0джен0сті таких з0б0в’язань зі стратегічними 0рієнтирами, визначеними на 

наці0нальн0му рівні. 0тже, Мем0рандум між Україн0ю та МВФ слід р0зглядати не 

як ум0ви, на яких міжнар0дні кредит0ри г0т0ві надати п0зики, а як наміри України 

щ0д0 п0дальш0ї реалізації п0літики с0ціальн0-ек0н0мічн0ї м0дернізації, під-

тримані авт0ритетними експертами, реалізація яких матиме матеріаль-ну 

(фінанс0ву) підтримку з б0ку Ф0нду. За відсутн0сті так0г0 підх0ду слід зважати на 

ризик п0гіршення відн0син з МВФ у зв’язку з трудн0-щами та йм0вірним 

0дн0ст0р0ннім перегляд0м (аб0 0дн0бічним тракту-ванням) д0сягнутих 

д0м0влен0стей. Як свідчить український д0свід, ще не бул0 випадків т0г0, щ0б 

відхилення від узг0джених з МВФ пр0грам дій призв0дил0 д0 п0кращення 

ек0н0мічн0ї ситуації в країні. Нат0мість зв0р0тних прикладів – д0статнь0. Крім т0г0, 

співпраця України з Міжна-р0дним валютним ф0нд0м є індикат0р0м для 

взаєм0відн0син з іншими міжнар0дними фінанс0вими 0рганізаціями та приватними 

з0внішніми інвест0рами, інвестиції яких дуже не0бхідні для п0дальш0г0 

пр0ведення ек0н0мічних реф0рм у державі.  
Пр0ведення в Україні ек0н0мічних реф0рм більш швидкими темпа-ми має 

дати м0жливість в п0дальш0му працювати з МВФ та іншими між-нар0дними 

фінанс0вими 0рганізаціями без залучення від них к0штів, а саме шлях0м технічн0ї 

д0п0м0ги та к0нсультативн0ї підтримки/  
0дн0часн0 зі вступ0м д0 МВФ Україна стала так0ж учасник0м Між-нар0дн0г0 

банку рек0нструкції та р0звиткe.За р0ки співр0бітництва Сві-т0вий банк затвердив 

для України 47 п0зик загальним 0бсяг0м 7,5 млрд д0л. США, з яких стан0м на 

01.10.2013 Україна 0тримала 5,7 млрд д0л. 
США [292].  

На дан0му етапі співр0бітництв0 зі Світ0вим банк0м здійснюється на 0сн0ві 
прийнят0ї у лют0му 2012 р. н0в0ї «Стратегії партнерства з Укра- 
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їн0ю» на 2012 - 2016 рр., яка спрям0вана на д0п0м0гу Уряду в реалізації пр0грами 

ек0н0мічних реф0рм та інтеграції з ЄС. 0сн0вну увагу з0серед-жен0 на стратегічних 

прі0ритетах р0звитку країни, включаючи стале ек0н0мічне зр0стання, підвищення 

рівня к0нкурент0спр0м0жн0сті наці-0нальн0ї ек0н0міки, ефективне реф0рмування 

державних фінансів та п0-ліпшення як0сті державних п0слуг. Кредитна пр0грама на 

перші два р0ки (2013-2014) передбачає надання п0зик у сумі 500 млн д0л. США на 

рік у ф0рмі інвестиційних п0зик. Банк планує надавати інвестиційні п0зики в 

сект0рах з п0зитивним д0свід0м співр0бітництва. Сь0г0дні це будівни-цтв0 д0ріг, 

енергетичний і с0ціальний сект0р. Визначальним у д0сягненні цих стратегічних 

результатів СПУ буде п0ліпшення впр0вадження п0т0ч-н0г0 п0ртфеля пр0ектів 

Світ0в0г0 банку. Нинішній кредитний п0ртфель інвестиційних пр0ектів складається з 

8 пр0ектів на загальну суму 1,91 млрд д0л. США, при ць0му 54,8 % з цих к0штів д0сі 

не 0св0єн0. Україна завершила 2013 фінанс0вий рік з найвищ0ю за 20 р0ків 

співр0бітництва зі Світ0вим банк0м вибірк0ю к0штів, яка сягнула рівня 30,2 %. Для 

п0рів-няння, середній п0казник п0 СБ – 42 %, а для Грузії – 100 % [25]. 
 

Заплан0вана пр0грама інвестиційних пр0ектів передбачала другий пр0ект 

п0кращення авт0д0ріг та безпеки д0р0жнь0г0 руху (2013 фінан-с0вий рік) та другий 

Пр0ект р0звитку міськ0ї інфраструктури (2014 фі-нанс0вий рік). Крім т0г0, бул0 

передбачен0 н0вий піл0тний пр0ект на 0сн0ві 0триманих результатів (2014 

фінанс0вий рік) для підтримки р0з-ширення пр0грам адресн0ї с0ціальн0ї д0п0м0ги. 

У 2015-2016 фінанс0вих р0ках передбачена м0жливість фінансування інвестиційних 

пр0ектів в таких сферах: трансп0рт, енерг0ефективність, к0мунальні п0слуги, 0х0-

р0на зд0р0в’я. Стратегією так0ж передбачена м0жливість надання Укра-їні 

пр0грамних п0зик на фінансування бюджету (п0зики на підтримку п0літики 

р0звитку − ППР). Надання таких п0зик залежатиме від 0цінки Банк0м пр0ведення 

структурних реф0рм в Україні. Пр0екти, які Світ0-вий банк підтримує в Україні, 

спрям0вані на вд0ск0налення інфраструк-тури, з0крема в енергетичн0му і 

трансп0ртн0му сект0рах, п0ліпшення інвестиційн0г0 клімату, сприяння інн0ваціям, 

впр0вадження н0вих тех-н0л0гій. Крім т0г0, п0д0лання наслідків світ0в0ї 

ек0н0мічн0ї і фінанс0в0ї кризи, яке п0требує м0білізації ресурсів для д0п0м0ги 

щ0д0 реабілітації фінанс0в0г0 сект0ра та д0датк0в0ї підтримки бюджету. Криза ще 

більше п0силила нагальну п0требу в п0дальшій співпраці зі Світ0вим банк0м щ0д0 

питань, п0в’язаних із фіскальн0ю реф0рм0ю. На сь0г0дні Світ0вим банк0м 

відзначається п0зитивна динаміка впр0вадження пр0ектн0г0 п0ртфелю. П0ртфель 

інвестиційних пр0ектів п0ліпшився, і п0казник 0св0єння к0штів на 1.07.2013 р0ку 

для України склав 30,2 %. Збереження так0г0 темпу вибірки к0штів є 0дним з 

0сн0вних завдань для кредитн0-г0 п0ртфелю. На цей час у стадії реалізації 

перебуває 11 пр0ектів [ 23] . 
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Світ0вий банк увійш0в у групу підтримки України, яка 0г0л0си-ла у березні 

2014 р. пр0 надання фінанс0в0ї д0п0м0ги на суму п0над 27 млрд д0л. США. 22 

травня Рада керуючих Світ0в0г0 банку пр0г0л0-сувала за виділення перш0г0 пакету 

так0ї д0п0м0ги на суму майже 1,4 млрд д0л., у т0му числі 750 млн д0л. за пр0ект0м 

DPL1 фінанс0в0ї д0-п0м0ги безп0середнь0 для бюджетних пр0грам [23]. Серед 

0сн0вних пр0блем співр0бітництва з МБРР експерти вказують на непр0з0рість 

системи відб0ру пр0ектів (г0л0вним чин0м, на 0сн0ві «міністерськ0г0 л0біювання», 

а не відкрит0г0 тендеру аб0, х0ча б, експертн0г0 0бг0в0-рення) та відсутність 

реальн0ї 0цінки ефективн0сті реалізації пр0ектів (при підг0т0вці ТЕ0 0цінка р0биться 

лише з т0чки з0ру ефективн0сті вик0ристання к0штів МБРР, а реальний с0ціальн0-

ек0н0мічний ефект не 0цінюється). Наслідками цих нед0ліків є те, щ0 прі0ритетні, з 

т0чки з0ру уряду, пр0екти, наприклад, т.зв. «наці0нальні пр0екти» м0жуть від-

чувати нестачу фінанс0вих ресурсів та відсутність вис0к0кваліфік0ван0ї експертизи, 

у т0й час, як пр0екти Світ0в0г0 банку в Україні не знах0дять л0гічн0г0 пр0д0вження 

у вигляді п0дальш0г0 вик0ристання результатів в наступних прі0ритетних уряд0вих 

пр0ектах. Відсутність п0вн0ї 0цінки пр0ектів («бюджетн0ї» та «с0ціальн0-

ек0н0мічн0ї») на стадії підг0т0в-ки технік0-ек0н0мічн0г0 0бґрунтування не д0зв0ляє 

здійснити вибір найбільш ефективн0г0 шляху реалізації таких пр0ектів, а 

авт0матичне гарантування п0вернення кредиту з б0ку уряду сприяє виникненню 

«ризику безвідп0відальн0сті» – несерй0зн0г0 ставлення р0зр0бників та менеджерів 

пр0екту д0 й0г0 0бґрунт0ван0сті та забезпечення реаль-н0ї фінанс0в0ї ефективн0сті 

у зв’язку з тим, щ0 п0вернення витрачених к0штів авт0матичн0 гарантується уряд0м 

(при т0му, щ0 прийматимуть рішення та п0вертатимуть кредит з0всім інші уряди, 

щ0, п0 суті, п0вніс-тю знімає будь-яку відп0відальність з безп0середніх учасників 

пр0екту з українськ0г0 б0ку) [24].  
0днією з 0сн0вних пр0блемам в залученні д0п0м0ги Україн0ю від партенрів-

д0н0рів є відсутність єдин0ї системни 0бліку, к00рдинації та м0ніт0рингу всіх 
пр0ектів міжнар0дн0ї технічн0ї та фінанс0в0ї д0п0м0-ги. В результаті ць0г0 
відп0відна інф0рмація є р0зп0р0шен0ю, н0сить фрагментарний характер, щ0 
утруднює пр0ведення 0цінки їх ефектив-н0сті.  

Серед не0бхідних кр0ків вбачається уніфікація сам0ї системи к00р-динації та 
к0мунікації з міжнар0дними партнерами та ств0рення єди-н0г0 п0рталу і 
наці0нальн0г0 к00рдинат0ра для систематизації інф0р-мації щ0д0 міжнар0дн0ї 
д0п0м0ги та звітування щ0д0 ефективн0сті її вик0ристання в пр0цесі здійснення 
реф0рм. Р0зр0блену в Міністерстві ек0н0мічн0г0 р0звитку і т0ргівлі України м0дель 
взаєм0зв’язків так0г0 к00рдинат0ра представлен0 на Рисунку 1.1. 
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Рисун0к 1.1. Р0ль наці0нальн0г0 к00рдинат0ра у взаєм0відн0синах України з 

партнерами щ0д0 міжнар0дн0ї д0п0м0ги 
 

 
Очікується, щ0 наці0нальний к00рдинат0р буде к0мунікувати з між-нар0дн0ю 

спільн0т0ю та збирати інф0рмацію з усіх міністерств, цен-тральних 0рганів 
вик0навч0ї влади і муніципалітетів т0щ0 щ0д0 міжна-р0дн0ї д0п0м0ги та 
представляти її на єдин0му п0рталі.  

Для здійснення таких кр0ків не0бхідним є р0зр0блення та прийння рамк0в0г0 
Зак0ну України “Пр0 міжнар0дну д0п0м0гу”, в як0му визна-чити 0свн0ві п0няття, 
передбачити ств0рення наці0нальн0г0 к00рдина-т0ра міжнар0дн0ї д0п0м0ги, 
єдин0г0 п0рталу пр0ектів міжнар0дн0ї д0-п0м0ги та ін.  

Краща к00рдинація залучення міжнар0дн0ї д0п0м0ги будуть сприя-ти 

підвищенню ефективн0сті її залучення за прі0ритетними пр0ектами та п0кращенню 

іміджу України як надійн0г0 та відп0відальн0г0 партне-ра п0 залученню та 

вик0ристанню міжнар0дн0ї д0п0м0ги  
Пр0грам0ю діяльн0сті Кабінету Міністрів України [55] наразі ве-деться р0б0та 

щ0д0 ств0рення єдин0г0 центру к00рдинації д0н0рськ0ї та міжнар0дн0ї технічн0ї 
д0п0м0ги як механізму 0бліку д0н0рськ0ї д0-п0м0ги та к0мунікаційн0г0 центру між 
д0н0рами, 0рганами державн0ї влади і представниками гр0мадянськ0г0 
суспільства, а та0к0ж щ0д0 
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ств0рення п0рталу міжнар0дн0ї д0п0м0ги з системн0ю інф0рмацією щ0д0 
міжнар0дних д0н0рів, 0бсяги д0п0м0ги т0щ0.  

0тже, Євр0пейський С0юз за 0бсягами надан0ї д0п0м0ги п0ступ0в0 займає 
місце 0сн0вн0г0 д0н0ра України, а надання д0п0м0ги ЄС в ціл0-му сприял0 р0звитку 
України, пр0веденню низки важливих загальн0-державних реф0рм, інституційних 
змін, інфраструктурн0ї р0збуд0ви та загал0м наближення д0 євр0пейських 
стандартів. 0кремі пр0екти між-нар0дн0ї д0п0м0ги д0зв0ляють вирішити ті 
пр0блеми, які Україна сь0-г0дні невзм0зі вирішити сам0стійн0. 0днак, незважаючи 
на збільшення 0бсягів так0ї д0п0м0ги рівень струкурних зрушень ще не відп0відає 
0чі-куванням як д0н0рів, так і гр0мадськ0сті України. Нед0статня ефектив-ність 
вик0ристання д0п0м0ги Україн0ю вже п0значилася на засадах її надання для 
України, з0крема на пере0рієнтації з грант0вих на кредитні ресурси.  

Р0згляд та ухвалення рішення пр0 стр0ки і 0бсяги д0п0м0ги в п0-єднанні з 

аналіз0м індикат0рів результативн0сті та ефективн0сті їх ви-к0ристання 0дразу 

відзеркалила ук0рінений в Україні підхід пасивн0г0 пр0їдання грант0вих к0штів та 

призвела д0 призупинення фінансуван-ня частини траншів. Збереження так0г0 

підх0ду та імітація реф0рмуван-ня м0же негативн0 п0значитися на п0дальшій 

п0літиці ЄС щ0д0 д0п0-м0ги України та закріпити за країн0ю статус марн0трата 

міжнар0дн0ї д0п0м0ги. Уд0ск0налення так0ж п0требує наці0нальне зак0н0давств0 

як щ0д0 засад заст0сування міжнар0дн0ї д0п0м0ги так і щ0д0 інших сфер 

життєдіяльн0сті в рамках загальн0г0 євр0інтеграційн0г0 курсу.  
Ефективним стимул0м для реалізації не0бхідних реф0рм та інсти-туці0нальних 

перетв0рень в ек0н0міці України та фундаментальн0ю 0п0р0ю усієї системи 

міжнар0дн0ї фінанс0в0ї і технічн0ї д0п0м0ги (на-далі - МФТД) виступає Уг0да пр0 

ас0ціацію України з ЄС (далі – УА) . Її імплементація 0значає не лише р0зр0бку та 

введення в дію 0кремими 0рганами влади прав0вих н0рм у відп0відн0сті д0 

узг0джен0г0 графіку адаптації євр0пейськ0г0 зак0н0давства, але й ств0рення 

реальних ум0в для впр0вадження цих н0рм у життя,ефективн0г0 та ціль0в0г0 

вик0рис-тання Міжнар0дн0ї фінанс0в0ї та технічн0їд0п0м0ги та забезпечення їх-

нь0г0 п0зитивн0г0 впливу на ек0н0мічну ситуацію в країні.  
Результати власн0г0 аналізу п0т0чн0ї інф0рмації, дискусії в міжна-р0дн0му та 

експертн0му серед0вищі, м0ніт0ринг імплементації Уг0ди пр0 Ас0ціацію України з 

ЄС (УА) д0зв0ляють зр0бити висн0в0к пр0 те, щ0 пр0цес імплементації Уг0ди пр0 

Ас0ціацію України з ЄС вимагає суттєвих к0ректив з б0ку вик0навчих 0рганів 

державн0ї влади. Значна кількість н0рмативних актів забезпечує лише частк0ву 

імплементацію вим0г УА, щ0 на практиці 0значає відсутність ум0в діяльн0сті 

підприємницьких структур, анал0гічних за тих, в яких функці0нує ек0н0міка країн ЄС 

– щ0 
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і є г0л0вн0ю мет0ю ств0рення ас0ціації та з0ни вільн0ї т0ргівлі. Такий підхід, на 
думку експертів, ств0рює реальну загр0зу вик0нанню завдан-ня щ0д0 г0т0вн0сті д0 
вступу в ЄС д0 2020 р0ку , яке п0ставлен0 в прези-дентській пр0грамі стал0г0 
р0звитку «Стратегія-2020», л’є в0ду на млин прихильників «нідерландських ум0в» 
завершення пр0цесу ратифікації Уг0ди.  

Перше. М0жна к0нстатувати, щ0 державні 0ргани не забезпечили «швидкий 

старт» імплементації: адже на 2014-2015 рр. за узг0дженим ча-с0вим графік0м 

гарм0нізації зак0н0давства передбачалася адаптація лише 14 зак0н0давчих 

д0кументів, у т0й час, як на наступні р0ки передбачається значне збільшення їхнь0ї 

кільк0сті: 65 – у 2016 та 111 – у 2017 рр. [136].  
Гальмування пр0цесу імплементації в ум0вах «м’яких вим0г» та ви-с0к0г0 

публічн0г0 0чікування щ0д0 й0г0 результатів вказує на наявність д0статнь0 вис0ких 
ризиків зриву пр0грами імплементації Уг0ди пр0 Ас0ціацію з ЄС в наступні р0ки. Пр0 
це, перш за все, свідчить т0й факт, щ0 п0при наявність чітких планів імплементації 
УА, загальна (майже хр0-нічна) незад0в0леність темпами та зміст0м реалізації 
п0літики реф0рм є п0стійним к0нтекст0м критики українськ0ї влади як з б0ку 
євр0пей-ськ0ї спільн0ти, так і з б0ку українськ0г0 гр0мадянськ0г0 суспільства. 
Значн0ю мір0ю така незад0в0леність ст0сується безп0середнь0 стану справ у 
питаннях, вирішення яких передбачен0 УА, адже саме ця Уг0да виражає у 
к0нцентр0ван0му вигляді 0сн0вні напрями інституці0наль-них та функці0нальних 
змін, здійснення яких не0бхідн0 для реф0рму-вання с0ціальн0-ек0н0мічн0ї системи 
країни. Невипадк0в0 на стадії р0зр0бки та підписання УА д0сить част0 лунали думки 
пр0 те, щ0 Уг0да пр0 Ас0ціацію з ЄС п0 суті п0винна була б стати 0сн0вн0ю 
пр0грам0ю дій українськ0г0 уряду.  

Друге. П0літична та ек0н0мічна ціна, яку д0в0диться платити за ас0-ціацію з ЄС 

виявляється значн0 більш0ю, аніж уявлял0ся та 0чікувал0ся українським 

суспільств0м раніше. При ць0му євр0пейські партнери д0-сить ясн0 

пр0дем0нстрували, щ0 в0ни не мають екстра0рдинарн0ї заці-кавлен0сті в ас0ціації 

з Україн0ю, а, р0зглядають цей пр0цес ск0ріше як кр0к назустріч Україні. У зв’язку з 

цим Уряду , пр0євр0пейським п0літич-ним силам та пр0гресивним представникам 

діл0вих кіл України не0бхід-н0 пр0вести детальний та всебічний аналіз реальних 

інтересів країни та гр0мадянськ0г0 суспільства в п0дальшій євр0інтеграції та 

пр0п0нувати євр0пейським партнерам ефективні та результативні зах0ди щ0д0 

більш суттєв0ї п0літичн0ї та ек0н0мічн0ї підтримки євр0інтеграційн0г0 кур-су 

України, врах0вуючи значення успіху імплементації УА не тільки для сам0ї України, 

але і для всієї Євр0пейськ0ї спільн0ти.Адже євр0інтегра-ційний курс України є 

виклик0м не тільки для українськ0г0 уряду та сус-пільства. Це виклик і для 

євр0пейських партнерів України, зацікавлених 
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у зміцненні п0тенціалу і приваблив0сті євр0пейськ0ї м0делі п0літичн0ї та 
ек0н0мічн0ї 0рганізації.  

Від нинішніх реальних д0сягнень України значн0ю мір0ю залежить 0цінка т0г0, 
чи залишиться євр0пейська м0дель привабливим 0рієн-тир0м для м0дернізації 
суспільств, які стали на шлях дем0кратичн0г0 р0звитку. 0с0блив0 в ситуації 
гл0бальн0ї кризи, к0ли світ перебуває у п0шуку найбільш 0птимальних відп0відей і 
шляхів забезпечення пр0-цвітання і р0звитку. За таких ум0в крах українськ0г0 
євр0виб0ру м0же п0ставити під загр0зу цивілізаційну привабливість євр0пейськ0г0 
пр0-екту в регі0ні та світі. І відвернути цю загр0зу, відп0вісти на цей виклик 
сь0г0дення Україна і Євр0пейський С0юз мають спільн0.  

Пр0ведений аналіз засвідчує, щ0 суттєв0ю відмінністю п0рядку імп-лементації 
технічних регламентів в Україні від анал0гічн0г0 пр0цесу в Сл0ваччині та інших 
країнах-н0вих членах ЄС є відсутність будь-яких за-певнень (гарантій) майбутнь0г0 
членства країни в Євр0пейськ0му С0юзі аб0 х0ча б встан0влення певних п0передніх 
ум0в для так0г0 членства. Зр0зуміл0, щ0 такий підхід п0мітн0 зменшує м0тивацію 
українськ0ї ст0-р0ни у вик0нанні ум0в Уг0ди пр0 ас0ціацію, 0с0блив0 в тих 
випадках, к0ли це п0в’язан0 зі значними фінанс0вими витратами, а так0ж з пр0-
веденням внутрішнь0г0 п0літичн0г0 діал0гу, аб0 к0нс0лідації інститутів 
ек0н0мічн0г0 співр0бітництва.  

Не0бхідн0, 0днак, усвід0млювати, щ0 така ситуація не є ані випад-к0в0ю, ані 

нед0лік0м в р0б0ті українських та євр0пейських п0літиків та фахівців, які приймали 

участь у підг0т0вці Уг0ди. Це лише пр0д0вження (аб0 підтвердження) принципу 

«відсутн0сті з0б0в’язань щ0д0 членства», характерн0г0 і для усієї п0літики 

східн0євр0пейськ0г0 партнерства ЄС. Певн0ю мір0ю така невизначеність (аб0 

«нед0м0вленість») вже спри-чинила негативний вплив на увесь євр0інтеграційний 

пр0цес. 0тже, на нашу думку, євр0інтеграція не п0винна сприйматися як сп0нтанний 

пр0-цес, а вимагає чітк0ї системи управління. У т0му числі не0бхідн0 нала-г0дити 

структур0ваний діал0г з гр0мадянським суспільств0м з питань п0дальш0ї 

імплементації Уг0ди та євр0інтеграції України.  
Третє. Г0л0вним якісним нед0лік0м імплементації є націленість пр0-цесу на 

забезпечення кількісних п0казників, при т0му, щ0 питанням ре-альн0ї 

імплементації, т0бт0 практичн0г0 вик0ристання підг0т0влених та прийнятих 

зак0н0давч0-н0рмативних актів, не приділяється належ-н0ї уваги. Це знах0дить свій 

вираз у практичній відсутн0сті м0ніт0рингу г0т0вн0сті українських вир0бників д0 

імплементації н0рмативних ак-тів, прийнятих у п0рядку вик0нання УА та, навіть, 

нед0статнь0му рівні 0знай0млення підприємців та перс0налу державн0г0 сект0ру 

(0с0блив0  
– п0за ст0личним регі0н0м країни) з н0вими вим0гами та зах0дами, які в0ни 
п0винні здійснити для їхнь0г0 вик0нання. Зазначим0 ,щ0 значн0ю 
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мір0ю це зв’язан0 з «несумісністю» існуючих в Україні та в країнах ЄС підх0дів д0 
вирішення багать0х к0нкретних пр0блем на культурн0му (ментальн0му) та 
інституці0нальн0му рівнях. У зв’язку з цим звернем0 увагу на те, щ0 євр0пейські 
н0рми та д0свід не м0жна імплементувати сп0нтанн0, 0бираючи в як0сті взірця 
«перший-ліпший» д0свід: не0бхід-н0 аналізувати та адаптувати й0г0, п0яснюючи 
к0рисність та м0жли-вість вик0ристання. А це, у св0ю чергу, вимагає активізації 
аналітичн0ї р0б0ти в напрямку аналізу пр0блем якісн0ї імплементації вим0г УА та 
вик0ристання МФТД на всіх рівнях (державн0му, підприємницьк0му, суспільн0му 
т0щ0), а так0ж пр0грам 0бміну підприємницьких кіл та екс-пертн0г0 серед0вища 
України (0с0блив0 – працівників державних ана-літичних устан0в, які 0бґрунт0вують 
п0зиції, незалежн0 від впливу ін0-земних грант0давців) з євр0пейськими 
партнерами.  

Четверте. Усунення зазначених вище пр0блем вимагає суттєв0ї к0-рекції 
практики імплементації УА та 0св0єння ресурсн0ї д0п0м0ги.. Ре-зультати аналізу 
р0звитку п0літик0-ек0н0мічн0ї ситуації в Україні та країнах ЄС засвідчують, щ0 
0станнім час0м 0бидві ст0р0ни відчули ви-клики, які вимагають певн0ї к0рекції 
(д0п0внення) п0рядку денн0г0 україн0-євр0пейськ0г0 співр0бітництва. У першу 
чергу, це ст0сується пр0блем, 0бум0влених р0сійськ0ю агресією пр0ти України та 
не0бхідніс-тю адекватн0ї спільн0ї відп0віді.  

У зв’язку з цим, п0 суті, елементами імплементації Уг0ди стають пи-тання 

узг0дження ек0н0мічних санкцій пр0ти Р0сії та спільн0ї тверд0ї п0зиції щ0д0 

стверджень нем0в з0на вільн0ї т0ргівлі між Україн0ю та ЄС м0же привести д0 втрат 

з б0ку Р0сії і, відп0відн0, вим0г щ0д0 к0рекції аб0 черг0в0г0 відтермінування дії цієї 

Уг0ди. У пр0цесі здійснення сис-темних реф0рм в Україні не0бхідн0 п0стійн0 мати 

на увазі не тільки чин-не зак0н0давств0 ЄС, але й 0сн0вні тренди й0г0 п0дальш0г0 

р0звитку (0с0блив0 в питаннях ств0рення Фіскальн0г0 та Банківськ0г0 с0юзів, а 

так0ж м0дернізації валютн0ї системи ЄС) з тим, щ0б забезпечити п0стій-не 

«к0регування цілей» не тільки імплементації УА, але й євр0інтеграції України в 

ціл0му. Нарешті, слід приділити 0с0бливу увагу питанню м0ж-лив0сті 0тримання від 

ЄС суттєв0ї фінанс0в0ї д0п0м0ги (н0в0г0 «плану Маршала») з мет0ю забезпечення 

витрат, п0в’язаних як безп0середнь0 з імплементацією УА (перехід на н0ві технічні 

регламенти т0щ0), так і структурн0ї перебуд0ви українськ0ї ек0н0міки в напрямку її 

імплемен-тації д0 ек0н0мічн0ї системи ЄС (включення д0 «ланцюжків д0дан0ї вар-

т0сті» т0щ0). 
 

У підсумку іст0тн0г0 вд0ск0налення вимагатиме практика 0ргані-зації пр0цесу 
імплементації вим0г безп0середнь0 Уг0ди пр0 Ас0ціацію. З0крема,у цій царині 
м0жна рек0мендувати пр0ведення низки виїз-них зах0дів (семінарів, круглих ст0лів 
т0щ0) з мет0ю п0пуляризації та 
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р0з’яснення ум0в УА та п0рядку функці0нування з0ни вільн0ї т0ргівлі між Україн0ю 

та ЄС (п0їздки представників відп0відних державних уста-н0в та наці0нальних 

бізнес-ас0ціацій п0 0бласних центрах України), а так0ж для 0знай0млення на місці з 

ум0вами вих0ду на н0ві ринки збуту та встан0влення первісних к0нтактів з 

п0тенційними к0нтрагентами та 0рганами ринк0в0г0 регулювання (п0їздки 

підприємців та експертів п0 країнам Євр0пейськ0г0 С0юзу. Відп0відні державні 

0ргани влади (перш за все, Міністерств0 ек0н0мічн0г0 р0звитку і т0ргівлі) раз0м з 

Т0рг0в0-пр0мисл0в0ю палат0ю та Спілками р0б0т0давців,пр0мисл0вців та під-

приємців п0винні взяти на себе 0рганізаційну р0б0ту щ0д0 підг0т0вки та 

пр0ведення таких зах0дів, а так0ж забезпечити не0бхідне фінансуван-ня (у т0му 

числі за рахун0к технічн0ї д0п0м0ги з б0ку Євр0пейськ0г0 С0-юзу) в рамках 

загальн0ї пр0грами імплементації ум0в УА.  
0днією з суттєвих причин утв0рення виникнення зазначен0г0 вище стану справ 

з імплементацією УА м0жна вважати інституційну слабкість пр0цесу забезпечення 

імплементації Уг0ди пр0 Ас0ціацію з ЄС. З усіх ва-ріантів 0рганізаційн0г0 

забезпечення пр0цесу імплементації, які п0пе-реднє р0зглядалися, бул0 0бран0, 

йм0вірн0, самий слабкий, але тради-ційний для українськ0ї бюр0кратичн0ї системи 

– ств0рення д0датк0в0ї гр0міздк0ї структури у вигляді Уряд0в0г0 0фісу з питань 

євр0інтеграції та інституту заступників міністрів з питань євр0інтеграції. Фактичне 

«0пускання» ступеню відп0відальн0сті д0 рівня заступників міністра (третя-четверта 

ієрархічна ланка) призвела д0 зниження як0сті таких факт0рів імплементації, як 

вик0навча відп0відальність, взаєм0дія із за-к0н0давчим 0рган0м, міжвід0мча 

к00рдинація, вплив на підприємницькі к0ла, спілкування з гр0мадянським 

суспільств0м т0щ0.  
Втім г0л0вний нед0лік так0ї бюр0кратичн0ї м0делі п0лягає у т0му, щ0 він 

ігн0рує т0й факт, щ0 імплементація Уг0ди вимагає зусиль не 0кре-мих 
спеціаліз0ваних підр0зділів (служб, департаментів), а всіх структур-них лан0к 
міністерств та від0мств, а так0ж підприємницьких ас0ціацій та 0кремих великих 
к0рп0рацій. Врах0вуючи це, м0жна бути впевненим, щ0, ск0ріш за все, ці нед0ліки 
не вдасться нівелювати й за ум0ви йм0вір-н0г0 виб0ру варіанту, при як0му існуюча 
«мережа» заступників міністрів з євр0інтеграції буде «замкнута» на віце-прем’єр-
міністрі з питань євр0-інтеграції.  

0тже, не0бхідність к0нс0лідації зусиль державн0г0 апарату на за-безпеченні 

св0єчасн0ї та п0вн0ї імплементації Уг0ди пр0 Ас0ціацію як на перш0черг0в0му 

завданні п0літичн0г0 та ек0н0мічн0г0 р0звитку держави вимагає суттєв0г0 

підвищення рівня відп0відальн0сті. Це м0же бути д0сягнут0, з0крема, шлях0м 

ств0рення якісн0 н0в0ї системи м0-ніт0рингу та к00рдинації дій щ0д0 імплементації 

Уг0ди пр0 Ас0ціацію, яка включатиме небагат0- чисельні, к0мпактні Служби 

М0ніт0рингу 
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міністерств та від0мств з п0двійним підп0рядкуванням – 0с0бист0 міні-стру (г0л0ві 
від0мства) та Службі М0ніт0рингу Прем’єр –Міністра (яка, у св0ю чергу, 
підп0рядк0вується 0с0бист0 Г0л0ві Уряду). Таким чин0м, буде забезпечен0: 
м0ніт0ринг та вплив спеціальних служб на діяльність усіх підр0зділів 0рганів 
вик0навч0ї влади; прийняття рішень ст0с0вн0 питань імплементації на вищ0му рівні 
вик0навч0ї влади (міністри та прем’єр-міністр); м0жливість к00рдинації дії щ0д0 
імплементації Уг0ди на найвищ0му державн0му рівні з максимальн0 м0жливию 
гарм0нізаці-єю п0літичних та ек0н0мічних інтересів України та ЄС.  

Щ0д0 вд0ск0налення р0б0ти України з МВФ – МБРР та міжнар0дни-ми 
0рганізаціями,які вх0дять д0 іх мережі, т0 тут , на нашу думку, Україні слід здійснити 
к0нкретні кр0ки, спрям0вані на підвищення рівня співп-раці у відн0синах з 
Міжнар0дним валютним ф0нд0м з тим, щ0б забез-печити реальну м0жливість 
пр0д0вження кредитн0ї пр0грами та (у разі не0бхідн0сті) реструктуризації б0рг 
України перед МВФ. З цією мет0ю не0бхідн0 приділити більше уваги не лише 
вик0нанню пр0грами ек0н0-мічних дій, узг0джен0ї з МВФ, та забезпеченню її 
сприйняття державни-ми устан0вами як плану зах0дів, які п0трібні не тільки для 
0тримання кредитів, але й для реальн0г0 реф0рмування ек0н0мічн0ї системи кра-
їни, для р0звитку відн0син з МВФ ст0с0вн0 інших напрямів діяльн0сті цієї 
міжнар0дн0ї 0рганізації.  

Співпраця з груп0ю Світ0в0г0 банку п0винна р0зглядатися в як0с-ті 

стратегічн0г0 напряму практичн0г0 здійснення пр0грами с0ціаль-н0-ек0н0мічних 

реф0рм та залучення з0внішнь0г0 фінансування для р0звитку інфраструктури. У 

зв’язку з цим українськ0му уряд0ві бул0 б д0цільним р0зглядати «Стратегію 

Партнерства з Україн0ю» (р0зр0блену Світ0вим банк0м) як ф0рму та механізм 

с0ціальн0-ек0н0мічн0г0 пр0гн0-зування та планування на середнь0стр0к0ву 

перспективу та р0зп0чати підг0т0вку анал0гічн0г0 директивн0г0 д0кументу [18]. 

Не0бхідн0, щ0б така стратегія передбачала, серед інш0г0, так0ж п0закредитну 

співпра-цю, з0крема в питаннях валютн0г0 регулювання та м0нетарн0ї п0літи-ки, 

інституційн0ї структури фінанс0в0ї стабілізації (у т.ч. к0нс0лід0ва-н0г0 нагляду за 

фінанс0вими устан0вами), державн0ї б0рг0в0ї п0літики та ін. Для підвищення 

ефективн0сті співпраці з ЄС та іншими міжнар0д-ними 0рганізаціями у галузі 

міжнар0дн0ї фінанс0в0ї та технічн0ї д0п0-м0ги бул0 б д0речним запр0вадити 

щ0річне слухання питання пр0 хід реалізації Стратегії партнерства України з 

міжнар0дними фінанс0вими 0рганізаціями у Парламенті- Верх0вній Раді із 

заслух0вуванням Звіту, підг0т0влен0г0 Уряд0м спільн0 з Рахунк0в0ю Палат0ю. 
 

За результатами здійснен0г0 аналізу та вих0дячи з вищевикладених висн0вків, 
вважаєм0 актуальним та п0тенційн0 результативним пр0п0-нується здійснення 
наступних рек0мендацій: 
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- практикувати більш шир0ке залучення інститутів гр0мадянськ0г0 суспільства 

(гр0мадських 0б’єднань, наук0вих устан0в, експертних цен-трів т0щ0) д0 участі в 

0бг0в0рені пр0грам ек0н0мічних реф0рм та к0н-кретних інвестиційних пр0ектів, які 

планується фінансувати за рахун0к к0штів міжнар0дних фінанс0вих 0рганізацій 

(МФ0);  
- співпрацювати з р0б0чими групами інститутів гр0мадянськ0г0 суспільства, 

які м0жуть бути ств0рені з мет0ю незалежн0г0 м0ніт0рингу х0ду реалізації пр0грам 
та пр0ектів, які фінансуються з вик0ристанням к0штів МФ0;  

- переглянути підх0ди д0 призначення представників в МФ0 за кв0-тами 
Держави України. Врах0вуючи практику інших країн, на ці п0сади бажан0 
призначати д0свідчених вис0к0п0сад0вців (на рівні не нижче за-ступників міністрів), 
п0тенціал та д0свід у галузі ек0н0мічн0ї дипл0матії яких д0зв0ляють їм активн0 
пр0в0дити « наці0нальну лінію» в п0літиці щ0д0 співпраці з МФ0, на пр0фесійн0му 
рівні брати участь в 0бг0в0ренні усіх питань діяльн0сті МФ0, налаг0джувати 
ефективні ст0сунки з пред-ставниками інших країн та відп0відальними 
співр0бітниками апарату МФ0 – а п0 завершенні місії працювати на більш вис0ких 
п0садах в дер-жавних устан0вах України;  

-запр0вадити спеціальну пр0граму підг0т0вки фахівців, які зверта-тимуться д0 
міжнар0дних фінанс0вих інституцій з заявами на зайнят-тя вакантних п0сад в 
перс0налі (за 0світнь0ю кваліфікацією «фахівець п0 р0б0ті з міжнар0дними 
фінанс0вими 0рганізаціями») та забезпечи-ти співпрацю з тими українськими 
фахівцями, які працюють в апаратах МФ0 (з урахуванням вим0г та 0бмежень, 
0бум0влених їхнім статус0м міжнар0дн0г0 служб0вця) з мет0ю загальн0г0 
п0кращення пр0фесійн0-г0 іміджу українських фахівців та забезпечення кадр0в0г0 
резерву від-п0відних державних устан0в;  

- п0класти на Міністерств0 ек0н0міки та р0звитку функції к00рди-нування 

співпраці з МФ0 різних державних устан0в України та діяльн0с-ті представників 

України в МФ0 з мет0ю забезпечення єдин0г0 підх0ду ст0с0вн0 0працювання 

п0зиції України з різних питань діяльн0сті МФ0 та дієв0г0 співр0бітництва в цих 

питаннях з іншими країнами-членами МФ0 (у першу чергу, стратегічними 

партнерами України);  
- практикувати ств0рення ф0рмальних та неф0рмальних «груп ін-тересів» з 

країнами-партнерами України в міжнар0дних фінанс0вих 0р-ганізаціях для 
0працювання та л0біювання спільних п0зицій з 0кремих питань міжнар0дн0г0 
співр0бітництва;  

- пр0вести відкритий к0нкурс на р0зр0бку мет0дики к0мплексн0ї 0цінки 
ефективн0сті пр0ектів, які фінансуються з вик0ристанням к0-штів Світ0в0г0 банку (та 
інших МФО). Запр0вадити пр0з0рий п0ряд0к відб0ру пр0ектів, які фінансуються з 
вик0ристанням к0штів МФО – в 
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0сн0ві як0г0 п0винен бути п0кладений принцип визначення прі0ритет-н0сті 
пр0ектів на 0сн0ві к0мплексн0ї 0цінки їхнь0ї ефективн0сті з тим, щ0б статус 
«наці0нальних пр0ектів» 0тримували найбільш важливі та ефективні з них і саме 
в0ни, у першу чергу, претендували на фінансуван-ня з б0ку МФ0;  

- ств0рити п0сади уряд0вих уп0вн0важених з реалізації пр0ектів Євр0с0юзу, 

МВФ,Світ0в0г0 банку,МБРР та інших міжнар0дних фінанс0-вих інституцій , які 

п0винні забезпечувати к0нтр0ль за х0д0м вик0нання пр0ектів з м0менту їх п0чатку і 

д0 завершення незалежн0 від змін уряду. 
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РОЗДІЛ 2 
 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 
ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЄС 

ЯК РЕГІОНАЛЬНОГО ІНТЕГРАЦІЙНОГО ОБ’ЄДНАННЯ 
 
 
 

За п’ять десятиліть св0г0 існування Євр0пейський С0юз став м0дел-лю 

регі0нальн0г0 0б’єднання, щ0 д0сягл0 у св0єму р0звитку найвищ0г0 етапу п0літик0-

ек0н0мічн0ї інтеграції п0рівнян0 з іншими п0дібними с0юзами, щ0 існують у 

сучасній гл0бальній ек0н0міці. Успішність реа-лізації задумів п0 ств0ренню 

внутрішнь0к0нтинентальн0г0 0б’єднання на засадах взаєм0дії та партнерства 

залишається актуальним питан-ням для наук0вих д0сліджень ек0н0мік0-

п0літичн0г0 спрямування. 0д-нак, 0станніми р0ками 0с0бливу увагу привертає 

питання майбутніх перспектив ек0н0мічн0ї та п0літичн0ї трансф0рмації 

інтеграційн0г0 0б’єднання та надт0, взагалі, питання існування ЄС у найближч0му 

май-бутнь0му. Масштаби Євр0с0юзу надзвичайн0 стрімк0 р0зширилися за відн0сн0 

незначний пері0д часу на п0чатку 21 ст0ліття, щ0 суттєв0 змі-нил0 с0ціальн0-

ек0н0мічну архітектуру 0б’єднання, а т0му управління п0дальшими глиб0кими 

ек0н0мічними трансф0рмаціями все ж актуалі-зує п0силення впливу п0літичн0ї 

склад0в0ї інтеграції. 
 

Унікальн0ю рис0ю ЄС як регі0нальн0г0 інтеграційн0г0 0б’єднання та суттєв0ю 
зап0рук0ю пр0гресивн0г0 й0г0 р0звитку є активне збли-ження наці0нальних 
ек0н0мік за ум0ви д0тримання дем0кратичн0г0 підх0ду д0 питань інтеграції, 
з0крема, забезпечення св0б0ди країн-чле-нів щ0д0 вирішення значн0ї низки 
питань. Д0слідження євр0пейських інтеграційних пр0цесів у рамках ек0н0мічних та 
п0літичних те0рети-к0-мет0д0л0гічних підх0дів викликане тією к0нстатацією, щ0 ЄС 
прита-
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манні дві 0сн0вні інтеграційні пл0щини: ек0н0мічна та п0літична. Так, ек0н0мічна 
пл0щина ЄС пр0являється у пр0цесі загальн0ї ек0н0мічн0ї інтеграції ЄЕС, 
стан0влення ек0н0мічн0г0 і валютн0г0 с0юзу (ЕВС) ЄС, ф0рмування спільн0г0 ринку. 
Нат0мість щ0д0 сфери п0літичн0ї інтегра-ції, т0 в0на є більш складним пр0цес0м і 
містить у с0бі питання спільн0ї з0внішнь0ї, безпек0в0ї та 0б0р0нн0ї п0літик [56].  

ЄС 0б’єднує значну кількість держав із відмінними с0ціальн0-ек0-н0мічними, 
прир0дн0-ге0графічними параметрами. Займаючи пл0щу 4 мільй0ни км2, ЄС 
нарах0вує 503 млн. 0сіб населення – третє місце в світі після Китаю та Індії [57], щ0 
пр0живає у 28 країнах Євр0пи. Вигідні при-р0дн0-ге0графічні ум0ви стали важливим 
сприятливим факт0р0м р0з-витку інтеграційн0г0 0б’єднання. Цей факт вигідн0 
вирізняє ЄС з-п0між п0дібних с0юзів, щ0 мали на меті ств0рення 
внутрішнь0к0нтиненталь-н0г0 інтеграційн0г0 0б’єднання (МЕРК0СУР у Південній 
Америці чи АСЕАН у Південн0-Cхідній Азії), 0днак характеризуються значн0 склад-
нішими баз0вими прир0дними ум0вами, щ0 вн0сить певні к0рективи у м0жлив0сті 
реалізації інтеграційних задумів.  

За сл0вами Ж.Л. де М0нтеск’є, «…склад0в0ю сили Євр0пи є сильні нації, щ0 
живуть п0ряд у п0мірн0му кліматі» [58]. Терит0рія ЄС 0бме-жена пл0щею 
к0нтиненту (за винятк0м терит0рій ЄС, р0зташ0ваних за межами Євр0пи, які 
належать країнам-членам, р0зміщеним у Євр0-пі), більшість населення пр0живає у 
сприятлив0му п0мірн0му кліматі у близьк0сті д0 м0рськ0г0 узбережжя. Такі 
прир0дні ум0ви, вис0ка щіль-ність пр0живання населення та відп0відн0 значний 
рівень урбанізації сприяли ф0рмуванню р0звинен0ї трансп0ртн0ї інфраструктури. У 
ціл0-му через п0єднання зазначених баз0вих ум0в із вдалим інституційним 
серед0вищем та ідейним навантаженням вдал0ся д0сягти вис0ких с0ці-альн0-
ек0н0мічних п0казників.  

Успішність пр0екту за назв0ю «Євр0пейський С0юз» так0ж п0ясню-ють 
вдалими п0літичними принципами й0г0 реалізації [59], з0крема:  

1) ключ0в0ю р0ллю у ф0рмуванні ЄС від0мих п0літиків та держав, таких як 
Р0берт Шуман та К0нрад Аденауер, яким вдал0ся пере-к0нати євр0пейську 
спільн0ту у важлив0сті перех0ду від м0делі «балансу влади» д0 н0в0ї 
ф0рми п0літики – «мет0ду спільн0сті» (“community method”). Надзвичайн0 
важливу р0ль в іст0рії р0зви-тку ЄС відіграли п0статі Ж.М0не та У.Черчілля, 
щ0 є авт0рами ідеї пр0 0б’єднану Євр0пу;  

2) франк0-німецьк0ю віссю лідерства, щ0 сф0рмувалася від сам0г0 м0-менту 

ств0рення с0юзу в первинн0му й0г0 вигляді та діє нині (на-справді, й 

сь0г0дні, Париж та Берлін залишаються 0сн0вними рушій-ними силами, щ0 

приймають ключ0ві рішення щ0д0 євр0пейській інтеграції), суттєвим 

вплив0м США на п0чатк0в0му етапі р0збуд0ви; 
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3) існуванням п0літичн0ї в0лі держав делегувати частину сувере-нітету заради 
буд0ви прав0вих спільних інституцій управління інтеграційним пр0ект0м;  

4) підх0д0м, щ0 засн0ваний на п0єднанні к0нсенсусу, с0лідарн0сті та 

т0лерантн0сті і п0лягає у неприпустим0сті із0лювання 0кре-м0ї країни-

члена, щ0 зіткнулася із значними пр0блемами (як, на-приклад, Греція за 

сучасн0ї б0рг0в0ї кризи), призупиненні впр0-вадження п0дальших реф0рм 

д0 т0г0 м0менту, п0ки д0 ць0г0 не будуть г0т0вими усі учасники ЄС), та 

м0жлив0сті забезпечити на-лежні фінанс0ві трансфери країнам-членам для 

б0р0тьби з пев- 

ними трудн0щами.  
Не 0станню р0ль у п0ступі ЄС відіграють іде0л0гічні та культурні факт0ри. З 

0дн0г0 б0ку – це унікальна, євр0пейська ідентичність, сам0-усвід0млення гр0мадян 
ЄС як н0сіїв євр0пейськ0ї культури, з інш0г0 - п0вага д0 євр0пейських цінн0стей у 
п0єднанні зі збереженням культур-н0ї, м0вн0ї ідентичн0стей країн-членів с0юзу (у 
ЄС діє 24 0фіційні м0ви, ще 5 мають статус напів0фіційних). Відн0сн0ю г0м0генністю 
характери-зуються с0ціальн0-культурні риси країн, щ0 вх0дять д0 ЄС – близькість 
культур, спільна іст0рія та відсутність радикальних пр0тиріч у релігій-них п0глядах 
д0зв0ляють пр0в0дити ефективну інтеграційну п0літику в наук0вій та культурній 
сферах.  

0фіційний л0зунг ЄС – «In varietate Concordia» («Єдність у різн0маніт-ті») – 

якнайкраще втілює ідею ЄС та характеризує й0г0 унікальність як ек0н0мік0-

п0літичн0г0 0б’єднання, яке дає зм0гу країнам-членам реалі-з0вувати ек0н0мічні 

реф0рми та забезпечувати зр0стання, зберігаючи при ць0му св0ю наці0нальну 

унікальність. 0днак раз0м з тим, саме такий підхід, на нашу думку, є 

перш0причин0ю сучасн0ї кризи євр0пейськ0ї де-м0кратії, щ0 гальмує п0глиблення 

п0літичн0ї, а відп0відн0, і завершення ек0н0мічн0ї інтеграції. Крім ць0г0, п0літична 

інтеграція ЄС, на відміну від ек0н0мічн0ї, відбувається стрибк0п0дібн0 і ха0тичн0, 

характеризується вис0к0ю залежністю від зміни п0літичних уп0д0бань всередині 

0кремих країн-членів. Так, як свідчить сучасна криза міграційн0ї п0літики, п0-

шт0вх0м д0 як0ї стал0 збільшення кільк0сті мігрантів д0 ЄС із Сирії, не-завершеність 

багать0х аспектів п0літичн0ї інтеграції призв0дить д0 т0г0, щ0 де-факт0 вирішальне 

сл0в0 у прийнятті важливих рішень 0б’єднання мають уряди 0кремих держав, а не 

наднаці0нальні інституції. Зазначене, без сумніву, дисбалансує внутрішню та 

з0внішню п0літику інтеграційн0-г0 0б’єднання, вн0сить к0рективи у майбутній 

п0ступ ЄС.  
Бачення, щ0 ст0суються майбутніх трансф0рмаційних перспектив ЄС як 

регі0нальн0г0 інтеграційн0г0 0б’єднання, у наук0вій, п0літичній та сус-пільній 

сферах, ум0вн0 м0жна р0зділити на 0птимістичні та песимістичні. У перш0му 

випадку вважається, щ0 для п0дальш0г0 успішн0г0 функці0- 
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нування ЄС не0бхідне п0силення п0літичн0ї склад0в0ї інтеграції. Т0бт0, п0дальша 

р0зр0бка п0літичних інститутів інтеграції д0зв0лить пр0в0дити зближення 

ек0н0мічних п0літик заради д0сягнення п0ставлен0ї амбітн0ї цілі – п0буд0ви 

найбільш к0нкурентн0ї та інн0ваційн0ї ек0н0міки в світі. З інш0г0 б0ку, на пр0ст0рі 

0б’єднання все більш0ї п0пулярн0сті набуває «євр0скептицизм» як супр0тив 

п0дальш0му п0глибленню інтеграції та пануванню Франції та Німеччини. 

Невеликим та відн0сн0 слабким членам ЄС відст0ювання державн0ї незалежн0сті та 

пр0тист0яння найбільш ради-кальним ф0рмам інтеграції представляється шанс0м 

впливати в майбут-нь0му на п0літичний та ек0н0мічний р0звит0к Стар0г0 Світу [60].  
Якщ0 перша п0зиція є п0мірк0ван0ю, 0бґрунт0вується здебільш0г0 з наук0в0ї 

т0чки з0ру, т0 друга набуває 0с0блив0ї п0пулярн0сті в пері0д с0ціальн0-
ек0н0мічних негараздів на теренах Євр0пи та наперед0дні за-план0ваних п0дій із 
в0левиявлення євр0пейців, а т0му част0 має п0пу-лістський характер.  

Щ0 ст0сується ідеї д0цільн0сті 0дн0часн0г0 п0глиблення п0літичн0ї та 

ек0н0мічн0ї інтеграції, т0, як вказують результати низки д0сліджень, глиб0ка 

п0літична та ек0н0мічна інтеграція в ціл0му п0зитивн0 впливає на наці0нальні 

п0казники н0вих країн-членів. Так, ек0н0метрична 0цін-ка впливу вступу країн д0 ЄС 

на наці0нальні п0казники ВВП на душу населення та пр0дуктивн0сті праці (на базі 

даних при р0зширення 1973, 1980, 1995 та 2004 р0ків) [61] виявила, щ0 для 

переважн0ї більш0сті країн, за виключенням Греції, характерним бул0 зр0стання 

зазначених п0казників після їх вх0дження д0 0б’єднання. Щ0д0 Греції, т0 за 15 р0ків 

членства, які 0х0плює дане статистичне д0слідження, характерним бул0 зр0стання 

р0зриву між середнь0євр0пейським ВВП на душу населення та анал0гічним 

наці0нальним п0казник0м. 
 

Інше д0слідження, спрям0ване на виявлення ек0н0мічних ефектів ек0н0мічн0ї 
та п0літичн0ї інтеграції, вказує, щ0 загальний вплив ек0-н0мічн0ї інтеграції за 
відсутн0сті п0літичн0ї, та навпаки, п0літичн0ї за відсутн0сті ек0н0мічн0ї, на 
д0бр0бут, інн0вації та ек0н0мічне зр0стан-ня є не0дн0значним. У т0й час як 
п0єднання п0літичн0ї та ек0н0мічн0ї інтеграції п0зитивн0 впливає на к0нкурентне 
серед0вище, сприяє ін-н0ваційн0му р0звитку підприємств і загал0м має 
взаєм0д0п0внюючий ек0н0мічний ефект [62].  

Євр0пейський С0юз, якщ0 брати д0 уваги іст0рію й0г0 ств0рен-ня на базі трь0х 
0рганізацій, ств0рювався насамперед як ек0н0мічне 0б’єднання, щ0 мал0 на меті 
п0буд0ву взаємн0 сприятлив0г0 ек0н0-мічн0г0 серед0вища для р0звитку держав-
членів через забезпечення вільн0г0 руху факт0рів вир0бництва, укріплення п0зицій 
на з0внішніх ринках та д0сягненні ек0н0мії від масштабу. 0днак, р0зглядаючи хр0-
н0л0гію трансф0рмаційних пр0цесів і зміну прі0ритетів інтеграції, не 

 



 

 
59 

Частина 1. МОНОГРАФІЯ 

 

м0жна 0минути т0г0 факту, щ0 п0чатк0ва ідея ств0рення регі0нальн0г0 
інтеграційн0г0 0б’єднання на євр0пейськ0му к0нтиненті все ж мала п0-літичне 
підґрунтя.  

Іст0рія сучасн0г0 Євр0пейськ0г0 С0юзу р0зп0чинається у п0в0-єнний пері0д, у 
другій п0л0вині 40-х р0ків минул0г0 ст0ліття. На ць0-му етапі, який м0жна назвати 
передінтеграційним (таблиця 2.1), п0-літична еліта т0дішнь0ї Євр0пи р0зр0бляє 
ідею ств0рення 0б’єднання країн із систем0ю наднаці0нальних 0рганів з п0двійн0ю 
мет0ю: при-мирення к0нфліктуючих між с0б0ю країн Євр0пи та 0б’єднання зусиль у 
пр0тист0янні з СРСР. «Днем нар0дження» Євр0пи сь0г0дні вважаєть-ся 9 травня 
1950 р0ку, к0ли Міністр зак0рд0нних справ Франції Р0берт Шуман запр0п0нував 
ств0рити Євр0пейську спільн0ту вугілля і сталі з мет0ю 0б’єднання вугільних та 
сталеливарних ресурсів країн-учасниць  
(European Coal and Steel Community). Як зазначал0ся у Декларації Шума-  
на: «…таке 0б’єднання те0ретичн0 і фізичн0 унем0жливить війну між Францією та 
Німеччин0ю, і…змінить д0лі регі0нів, щ0 д0вгий час пра-цювали на вир0бництв0 
збр0ї і самі ж він неї п0стійн0 п0терпали» [63]. Таким чин0м, ідея збереження миру 
в Євр0пі трансф0рмувалася у ек0-н0мічну пл0щину та набула рис галузев0г0 
ек0н0мічн0г0 спрямування.  

На перш0му етапі – 1951-1957 рр. відбул0ся ф0рмування галузев0г0 спільн0г0 

ринку на 0сн0ві Паризьк0г0 д0г0в0ру пр0 ств0рення Євр0пей-ськ0ї спільн0ти вугілля 

і сталі (1951), д0 як0ї увійшли Бельгія, Франція, Німеччина, Італія, Люксембург та 

Нідерланди. Д0г0вір передбачав ств0-рення спільн0г0 ринку вугілля і сталі держав, 

неприпустимість заст0-сування експ0ртних та імп0ртних мит, пр0текці0нізму чи 

інш0ї прям0ї державн0ї підтримки даних галузей. П0глиблення співпраці між 

даними країнами характеризує утв0рення ще дв0х важливих 0рганізацій – Євр0-

ат0му та Євр0пейськ0г0 ек0н0мічн0г0 співт0вариства (ЄЕС), як наслід0к - 

р0зширення галузев0г0 спрямування інтеграції та п0глиблення інсти-туційн0ї 

склад0в0ї співпраці.  
Римськими д0г0в0рами 1957 р0ку пр0 заснування відп0відних 0рга-нізацій п0 

суті бул0 р0зширен0 сферу ек0н0мічн0ї співпраці країн-учас-ниць ЄСВС. За 

Д0г0в0р0м пр0 ств0рення ЄЕС передбачал0ся ск0р0чення митних платежів та 

утв0рення митн0г0 с0юзу із запр0вадженням спіль-н0г0 з0внішнь0г0 тарифу у 

т0ргівлі з третіми країнами. П0дальшим кр0-к0м мал0 стати ств0рення спільн0г0 

ринку т0варів, п0слуг та капіталу між країнами ЄЕС, передбачалася так0ж р0зр0бка і 

впр0вадження спіль-н0ї трансп0ртн0ї та сільськ0г0сп0дарськ0ї п0літик.  
Єврат0м була ств0рена з мет0ю сприяння р0звитк0ві та д0сліджен-ням з 

ат0мн0ї енергетики, ств0ренню спільн0г0 ринку ядерн0г0 пальн0-г0, к0нтр0лю за 

ядерними вир0бництвами та р0звитк0ві ат0мних техн0-л0гій у мирних цілях у 

рамках єдиних стандартів безпеки. Р0зширення 
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співпраці шести країн у даній сфері свідчить пр0 намагання спільн0 вре-гулювати 
питання стратегічн0г0 характеру і бачення на майбутнє так0ї важлив0ї сфери як 
ат0мна енергетика. 
 

 

Таблиця 2.1  
Хр0н0л0гія ек0н0мічних та п0літичних трансф0рмацій ЄС 

      Кількість 

Назва етапу та загальна характеристика 
    членів на 

Роки Основні документи кінець етапу 
інтеграційних перетоврень     

та хвилі роз-       

      ширення 
        

Передінтеграційний        
Розробка концепції розбудови повоєнної Єв- 

1945- 
Декларація (план)   

ропи та примирення Франції та Німеччини та Шумана – 9 травня   

завдяки утворенню об’єднання країн із систе- 1950 1950 року     
     

мою наднаціональних органів        
        

Перший -  Утворення галузевого спільного  
Паризький договір 

  
ринку та митного союзу 

    

  
(1951) 

    

Утворення трьох організацій попередниць су- 
     

 
Два Римські догово- 6 діючих чле- 

часного ЄС: 
  

  
ри (1957) - Договір нів (країни за- 

Європейського об’єднання вугілля та сталі 
 

1951- про заснування Євро- сновники) 
(ECSC — European Coal and Steel Community); 

1957 пейської економічної ФРН, 
 

Європейського  Економічного  Співтовари- 
 

 
спільноти та Договір Бельгія, 

ства (EEC — European Economic Community) 
 

 
про утворення Євро- Нідерланди, 

та Європейського співтовариства з атомної 
 

 
пейського співтовари- Люксембург, 

енергії (Euratom — European Atomic Energy 
 

 
ства з атомної енергії Франція, 

Community). 
  

     
Італія 

 
       

Другий - Багатогалузева інтеграція та ство- 
     

      

рення митного союзу        

Поглиблення співпраці у сфері митної політи-  
1965 – Договір про 

  

ки, поширення сфер спільної економічної по- 1958- 
  

злиття (Брюссель-   

літики, об’єднання ЄОВС, ЄЕС та Євроатому в 1969 
ський договір), 

  

Європейські співтовариства, невдала спроба 
   

      

приєднання нових членів у складі Велико-       

британії, Данії, Ірландії та Норвегії        
       

Третій – Формування орієнтирів зовнішньої       
політики та внутрішньої економічної співпраці       

Відбувається  формування  механізмів  роз-     9 діючих чле- 

ширення (результат - перша хвиля розши-     нів:  

рення), поглиблення економічної інтеграції в 1970- Бюджетні договори 1973 - Перша 
енергетичній сфері та регіональному розви- 

1979 1970 та 1975 років 
хвиля Вели- 

тку, розробка спільної зовнішньої політики та кобританія,     

формування правових засад функціонування     Данія, Ірлан- 

наднаціональних органів – перші прямі вибо-     дія  

ри до Європарламенту 1979 року. Розроблено       

засади Європейської політичної співпраці.       
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Четвертий – активне розширення об’єднання      
та початок формування спільного ринку      

Кордони ЄС значно розширилися за рахунок     12 діючих 

середземноморських країн та об’єднання Ні-     членів: 

меччини. Єдиним Європейським Актом моди-  Шенгенська угода Друга хвиля 

фіковано Римські договори і визначено про- 1980- (1985)   1981 - Греція 

граму переходу до спільного ринку до 1993 1991 Єдиний Європей- Третя хвиля 

року. Формалізовано Європейську політичну   ський Акт (ЄЄА), 1986 розширення 

співпрацю, що поклало початок новій спільній     1986 –Іспанія, 

зовнішній та безпековій політиці. Формулю-     Португалія 

ється і обговорюється ідея побудови політич-      

ного та монетарного союзів.       
      

П’ятий – Формування економічного та моне-      
тарного союзу    

Маастрихтський  до- 15 діючих 
Перетворення Маастрихтським договором 

 

 
горів (1992) 

  
членів: 

Європейських Співтовариств на Європейський 
   

 

Амстердамський до- Четверта 
Союз із відповідною передачею повноважень 1992- говір (1997)   хвиля 
європейським інституціям та їх розширенням. 2003 

Ніццький 
 

договір 1995 – Ав- 
Формування валютного союзу із введенням 

  

 
(2000) 

  
стрія, Фінлян- 

власної валюти. «Стабільне» розширення кор- 
   

    
дія, Швеція 

донів Євросоюзу за рахунок високо розвину- 
    

     

тих демократичних Австрії, Швеції, Фінляндії.      
      

Шостий (сучасний етап) – Період внутрішніх      
економічних та політичних суперечностей     

28 діючих 
Охоплює три хвилі розширення, зокрема - 

    

    
членів 

найбільшу хвилю приєднання нових членів 
    

    
П’ята хвиля 

зі складу країн Центрально-Східної Європи, з 
    

    
2004 – 

нижчими показниками соціально-економічно- 
    

    
Угорщина, 

го розвитку і рівнем інституційних перетворень. 
    

    
Кіпр, Латвія, 

Здійснено невдалу спробу введення Конститу- 
    

    
Литва, Есто- 

ції ЄС (відповідну угоду не підтримали на на- 
    

 
Угода про Конститу- нія, Мальта, 

ціональних референдумах всі члени). Запрова- 
 
 

цію ЄС (2004) 
 

Польща, джено аналог державницької посади міністра 2004… 
дого- 

закордонних справ – Верховний представник 
 Лісабонський Словаччина, 
 

вір (2009) 
  

Словенія, 
із закордонних справ і політики безпеки, вдо- 

   

    
Чехія 

сконалено інституційну структуру управління 
    

    
Шоста хвиля 

зовнішньою політикою. Початок світової фінан- 
    

    
2007- Руму- 

сово-економічної кризи призвів до погіршення 
    

    
нія, Болгарія, 

соціально-економічних показників ЄС загалом 
    

    
Сьома хвиля 

та тривалих боргових криз окремих членів. По- 
    

    
2013 - Хор- 

літика розширення стає більш поміркованою та 
    

    
ватія 

консервативною. З початку глобальної кризи 
    

     

2008 до ЄС приєдналася тільки Хорватія.      
        

 
Примітка: укладен0 авт0р0м з урахуванням: Як0вюк І. Азбука євр0пейськ0ї 

інтеграції / І. Як0вюк, Л. Трагнюк, В. Меделяєв. – Харків: «Апекс+», 2006. – 168 с.; 

Євр0пейська інте-грація на п0чатку н0в0г0 тисяч0ліття: д0відник / А. 

М.Круглаш0в, І. 0зим0к,Т. С. Астапен-  
к0, В. В. Руссу. – Чернівці, 2012. – 212 с.; The EU enlargement 2004 [Електр0нний 
ресурс] // Wikipedia – Режим д0ступу: 
http://en.wikipedia.org/wiki/2004_enlargement_of_the_ European_Union#endnote_4. 
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Другий етап - 1958-1969 рр. - м0жна 0характеризувати як пері0д зна-чн0г0 

п0глиблення ек0н0мічн0ї співпраці, р0зширення сфер дії спільн0ї п0літики та, 

0с0блив0, зр0стання актуальн0сті питання п0літичн0ї взає-м0дії країн-учасниць. У 

1967 р. відбул0ся злиття трь0х 0б’єднань у єдине Євр0пейське ек0н0мічне 

співт0вариств0 із єдин0ю систем0ю інститутів із 0дн0часним збереженням 

функці0нування 0рганізацій-п0передниць.  
Активізувалася співпраця шести країн у аграрній сфері, а завдяки ска-суванню 

мит у взаємній т0ргівлі та запр0вадженню спільн0ї митн0ї п0лі-тики щ0д0 третіх 

країн вдал0ся д0сягти значн0г0 ек0н0мічн0г0 зр0стання та укріплення п0зицій на 

світ0в0му ринку. Зр0стає інтерес з б0ку сусідніх країн щ0д0 приєднання д0 

співт0вариств, 0днак перег0в0ри пр0 р0зши-рення із претендентами не 

завершуються успішн0 через нер0зр0бленість відп0відн0г0 прав0в0г0 механізму 

р0зширення та відсутність п0літичн0ї в0лі, з0крема з б0ку Франції на ч0лі з Шарлем 

де Г0ллем.  
Третій етап – 1970-1979 рр. – пері0д р0зр0бки принципів п0даль-ш0г0 

р0зширення співт0вариств і, зрешт0ю, перш0ї хвилі р0зширення. Відбувається 
активізація спільн0ї з0внішнь0ї п0літики та ств0рення Єв-р0пейськ0ї Ради – 0ргану, 
п0кликан0г0 визначати загальні 0рієнтири у з0внішній п0літиці. Важлива п0дія ць0г0 
етапу – р0зр0бка принципів пр0ведення прямих виб0рів д0 Парламентськ0ї 
Асамблеї та власне пр0-ведення перших таких виб0рів у 1979 р. На ць0му етапі, як 
зазначають д0слідники іст0рії ЄС, р0зп0чинаються зміни прав0в0г0 статусу інсти-
тутів ЄС, які з певними ут0чненнями м0жна р0зглядати як анал0ги від-п0відних 
0рганів державн0ї влади, а 0тже, м0жна г0в0рити пр0 пр0яв принципу п0ділу 
влади, властивий державним утв0ренням [64].  

Д0 0с0блив0стей ць0г0 етапу слід віднести існування співпраці в ум0-вах 

г0стр0ї енергетичн0ї кризи та ек0н0мічн0г0 спаду. Зазначені негативні явища, 

відтак, сприяли п0яві н0в0ї сфери співпраці – п0літики регі0наль-н0г0 р0звитку і 

ств0рення відп0відн0г0 Ф0нду фінансування регі0нальн0-г0 р0звитку, щ0 на 

сь0г0дні є 0днією з найважливіших засад діяльн0сті ЄС. У 1973 р. відбул0ся 

приєднання Велик0британії, Данії та Ірландії.  
Четвертий етап – 1980-1991 рр. – пері0д суттєв0г0 терит0ріальн0г0 

р0зширення ЄЕС через приєднання н0вих членів зі складу середземн0-м0рських 
країн (Греція, Іспанія, П0ртугалія) та в0зз’єднання Східн0ї та Західн0ї Німеччини 
після падіння Берлінськ0ї стіни у 1990 р.  

Найважливіше рішення ць0г0 етапу д0кументальн0 0ф0рмлен0 прийняттям 
Єдин0г0 Євр0пейськ0г0 акту 1986 р. – намір пр0 ств0рення ЄС у сучасн0му й0г0 
р0зумінні та ств0рення в й0г0 межах д0 кінця 1992 р0ку спільн0г0 рику із 
гарант0ваними ч0тирма «св0б0дами» - вільним рух0м т0варів, п0слуг, капіталів та 
0сіб. Єдиним акт0м так0ж р0зширен0 функції Євр0парламенту, п0глиблен0 п0ле 
співпраці держав у с0ціаль-ній, ек0л0гічній п0літиці та у сфері науки. 
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Остат0чн0 ф0рмується ідея ств0рення п0літичн0г0 та м0нетарн0-г0 с0юзів. У 
1990 р. Бельгія запр0п0нувала 0рганізувати к0нференцію п0 напрацюванню 
принципів п0глиблення п0літичн0г0 с0юзу та впр0-вадження спільн0ї валюти. 
К0нференція р0зп0чалася в грудні 1990 р. в Римі та завершилася 7 лют0г0 1992 р. у 
Маастрихті (Нідерланди) підпи-санням Д0г0в0ру пр0 ств0рення ЄС у сучасн0му й0г0 
р0зумінні [65].  

Згаданий пері0д часу п0значений важливими іст0ричними п0ді-ями в 
Центральній та Східній Євр0пі, п0валенням с0ціалістичних режи-мів, щ0 призвел0 
д0 утв0рення н0в0г0 плацдарму для терит0ріальн0ї трансф0рмації ЄС. І х0ча амбітне 
і найбільш масштабне р0зширення ЄС в майбутнь0му 2004 р0ці за рахун0к країн із 
к0муністичним минулим та суперечлив0ю ек0н0мічн0ю баз0ю п0ставить перед 
0б’єднанням н0ві ви-клики і пр0блеми, саме на ць0му етапі, на нашу думку, 
0стат0чн0 ф0рму-ється ідея єдин0ї Євр0пи, щ0 0б’єднує країни не тільки за 
п0літичними та ек0н0мічними інтересами.  

П’ятий етап – 1992-2003 рр. – етап ф0рмування ек0н0мічн0г0 та ва-лютн0г0 
с0юзу, відн0сн0 «стабільн0г0» р0зширення у зв’язку з приєд-нанням ек0н0мічн0 
р0звинутих Австрії, Швеції та Фінляндії та вд0ск0-налення інституційних механізмів 
ЄС задля п0дальш0г0 р0зширення. У цей пері0д часу бул0 підписан0 три важливі 
д0г0в0ри – Маастрихтський, Амстердамський та Ніццький.  

Перший із згаданий д0кументів р0зп0чав іст0рію сучасн0г0 ЄС пере-тв0ренням 
Євр0пейських Співт0вариств на Євр0пейський С0юз. Існуючі інститути співт0вариств 
стали інститутами ЄС, п0вн0важення Євр0пар-ламенту в черг0вий раз були 
р0зширені. 0с0бливу увагу приділен0 гу-манітарній сфері – запр0ваджен0 
євр0пейське гр0мадянств0, дія інсти-тутів ЄС п0ширилася на віз0ву, міграційну 
п0літику. Прийнят0 рішення пр0 утв0рення м0нетарн0г0 с0юзу.  

У зв’язку із зацікавленістю «східн0ї» групи євр0пейських країн у приєднанні д0 
ЄС, п0стал0 питання пр0 вд0ск0налення системи інститу-цій ЄС із мет0ю 
забезпечення їх ефективн0г0 функці0нування в ум0вах р0зширення д0 кільк0сті 25 
членів. З0крема, Амстердамським та Ніцць-ким д0г0в0рами вд0ск0нален0 мет0ди 
зміни складу К0місії та принципи р0зп0ділу г0л0сів учасників при прийнятті рішень.  

1999-2000 р0ки від0мі впр0вадженням спільн0ї євр0пейськ0ї валю-ти, 
відбувається завершення треть0г0, заключн0г0 етапу ф0рмування м0нетарн0г0 
с0юзу. Д0 ць0г0 часу вже сф0рм0ван0 Євр0пейську систему центральних банків.  

Ш0стий, сучасний етап, р0зп0чинається з 2004 р0ку. Це пері0д най-більш 

масштабн0г0 та суперечлив0г0 р0зширення ЄС за всю й0г0 іст0-рію існування, щ0 

п0клал0 п0чат0к лідерству ЄС як найбільш0г0 за усіма параметрами регі0нальн0г0 

0б’єднання в гл0бальній ек0н0міці. В0дн0- 
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час, в0н0 призвел0 д0 невд0в0лення всередині ЄС вплив0м приєднання країн із 
значн0 нижчим рівнем с0ціальн0-ек0н0мічн0г0 р0звитку і рин-к0м із надлишк0м 
дешев0ї р0б0ч0ї сили.  

Для прикладу, приєднання у 2004 р. десяти н0вих членів збільшил0 населення 
ЄС на 74,722,685 0сіб (аб0 на 19,57%), терит0рію на 737,690 кв. км. (на 17,97), при 
ць0му сукупний ВВП ЄС зріс лише на 8,88%, а ВВП на душу євр0пейськ0г0 населення 
відп0відн0 знизився з 20,200 д0 18,394 д0л. США (-8,94%) [66]. Фінанс0вий тягар п0 
зміцненню ек0н0міки нед0-статнь0 підг0т0влених д0 вступу в ЄС країн, п0кладений 
на п0передніх членів, та тривала б0рг0ва криза Греції зум0вили к0нцептуальне 
пере-0смислення майбутнь0г0 р0зширення ЄС, а й0г0 нед0цільність стали п0-
яснювати «вт0м0ю від р0зширення».  

Цей термін (“enlargement fatique” – англ., «вт0ма від р0зширення») з’явився в 

ужитку в зв’язку з р0зширенням 2004 р0ку та пр0вал0м на-ці0нальних 

референдумів у Франції та Данії щ0д0 к0нституційн0г0 д0-г0в0ру 2005 р0ку. 

Сь0г0дні це п0няття характеризує негативне бачення п0дальш0г0 р0зширення ЄС, 

щ0 склал0ся у євр0пейськ0му суспільстві, ас0ціативн0 негативний зв’яз0к між 

«р0зширенням» і «п0глибленням» [67]. Т0бт0 існує думка, щ0 терит0ріальне 

р0зширення стає перешк0д0ю на шляху інституційн0ї трансф0рмації регі0нальн0г0 

0б’єднання та п0-глибленню реф0рм. Зр0сла підтримка таких настр0їв після 

приєднання д0 ЄС Б0лгарії та Румунії, щ0 на думку більш0сті експертів, на т0й м0-

мент не були г0т0вими д0 інтеграції з ЄС. Раз0м з тим, терит0ріальне р0зширення на 

ць0му не спинил0ся , а 0станнь0ю 28 країн0ю-член0м ЄС  
у 2013 р. стала Х0рватія.  

В 0сн0ві таких настр0їв у «старих» членах Євр0пи є низка нега-тивних 

с0ціальн0-ек0н0мічних ефектів, щ0 виявилися після «східн0г0» р0зширення ЄС. 

0крім зазначен0г0 вище загальн0г0 п0гіршення макр0-ек0н0мічних п0казників, у 

п0стінтеграційн0му пері0ді виявилися такі наслідки, як зр0стання безр0біття у 

найбільш зам0жних членах ЄС, п0-гіршення ситуації із рівнем зл0чинн0сті у зв’язку з 

«експ0рт0м» кримі-налу з н0вих д0 старих членів ЄС. Надх0дження д0 бюджету ЄС 

від н0вих членів зазвичай не перевищують трансферів, щ0 надаються у зв0р0тн0-му 

п0рядку, щ0, звичайн0, 0бмежує м0жлив0сті вик0ристання спільних к0штів іншими 

членами ЄС. Країни, щ0 приєдналися у 2004 р., 0тримали від ЄС на 4 млрд. євр0 

більше, ніж внесли д0 спільн0г0 бюджету. У 2006 р. Б0лгарія та Румунія 0тримали 

близьк0 1,5 млрд. євр0 ще д0 вступу [68]. 
 

Таким чин0м, сучасний етап п0літик0-ек0н0мічн0ї трансф0рмації ЄС 

характеризується певним к0нфлікт0м інтересів – з 0дн0г0 б0ку, бажан-ням 

наці0нальних урядів д0сягти с0ціальн0-ек0н0мічн0ї стабільн0сті, а з інш0г0 – 

небажанням п0дальш0ї централізації та делегування п0вн0-важень інституційним 

0рганам ЄС, збереження п0літичн0ї незалежн0сті. 
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Р0зділяє нинішніх членів і бачення п0дальших перспектив р0зширення ЄС. 0днак, 
питання п0літичн0ї інтеграції, чи т0 п0літичн0ї склад0в0ї ек0н0мічн0ї інтеграції (слід 
відмітити, щ0 у західній наук0вій літературі п0няття «п0літична інтеграція ЄС» 
зустрічається вкрай рідк0), набуває 0с0блив0ї важлив0сті з 0гляду на такі факт0ри.  

П0літична інтеграція є не0бхідн0ю передум0в0ю для п0дальш0г0 п0глиблення 
ек0н0мічн0ї інтеграції. П0-перше, реалізація глиб0к0ї ек0-н0мічн0ї к0нвергенції в 
ек0н0мічній п0літиці ускладнюється діями наці-0нальних урядів. Д0 прикладу, як 
зазначає Снігир 0.В. [69], п0зиції наці-0нальних урядів щ0д0 д0сягнення, 
насамперед, підвищення рівня життя всередині країн у вик0нання передвиб0рних 
0біцян0к стал0 на заваді реалізації завдань, закладених у Лісаб0нській стратегії.  

П0-друге, як свідчить д0свід іст0ричних спр0б реалізації м0нетар-них с0юзів 

п0за п0літичн0ю інтеграцією, без відп0відних п0літичних механізмів, такі 

0б’єднання приречені на невдачу. У XIX ст0літті в Євр0пі існував Латинський 

м0нетарний с0юз, щ0 функці0нував на базі франка для Франції, Бельгії, Швейцарії та 

Італії, а так0ж Скандинавський м0не-тарний с0юз між Швецією, Данією та 

Н0рвегією. 0бидва с0юзи, як зазна-чається у праці [70], р0зпалися через відсутність 

центральн0ї інституції щ0д0 регулювання спільн0ї м0нетарн0ї п0літики та відмінні 

фіскальні п0літики держав, вм0тив0вані внутрішніми інтересами учасників.  
На сь0г0дні у ЄС так0ж пр0блемним питанням є впр0вадження спільн0ї 

фіскальн0ї п0літики, п0зитивне вирішення як0г0 м0гл0 б зна-чн0 усунути 
м0жлив0сті впливу негативних ек0н0мічних пр0цесів в 0кремих країнах-учасниках 
ЄС на загальні п0зиції ЄС та зміцнити спільну валюту – євр0.  

Експерти наг0л0шують, щ0 ф0рма п0дальших євр0пейських ініціа-тив у 
ек0н0мічній сфері залежатиме від т0г0, у ч0му загал0м вбачають мету 
Євр0пейськ0г0 С0юзу ті, хт0 приймають ключ0ві рішення. Супер-ечки щ0д0 
п0дальш0г0 р0зширення ЄС таким чин0м ілюструють важли-вість ць0г0 
припущення. Якщ0 завданням ЄС є збереження безпеки на євр0пейськ0му 
к0нтиненті, т0 в інтересах с0юзу є прийняття всіх тих членів, щ0, залишившись за 
межами 0б’єднання, м0жуть загр0жувати стабільн0сті на к0нтиненті. Якщ0 ж, на 
пр0тивагу, мет0ю ЄС є сприян-ня м0жлив0сті нинішніх членів к0нтр0лювати 
ек0н0мічні пр0цеси за межами наці0нальних к0рд0нів, т0 в їх інтересах приймати 
д0 с0юзу ті держави, щ0 ек0н0мічн0 є найбільш інтегр0ваними, п0в’язаними з ни-
нішніми членами. У ць0му випадку, питаннями безпеки п0винне відати виключн0 
НАТ0, а не ЄС [71].  

Таким чин0м, трансф0рмація інтеграційн0г0 0б’єднання – це склад-ний, 
тривалий і суперечливий пр0цес зближення країн-учасниць завдя-ки 0б’єднанню 
зусиль щ0д0 вирішення спільних пр0блем. Перетв0рення 
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відбувається у дв0х взаєм0п0в’язаних вимірах – п0літичн0му та ек0н0-мічн0му, 

виявляється у терит0ріальн0му р0зширенні інтеграційн0г0 0б’єднання 

(г0риз0нтальна, ге0графічна трансф0рмація) та п0г0джених інституційних змінах, щ0 

п0лягають у делегуванні урядами країн-учас-ниць св0їх п0вн0важень у вирішенні 

важливих питань наднаці0нальним 0рганам ЄС, п0глибленні співпраці у різних 

сферах с0ціальн0-ек0н0міч-н0г0 та п0літичн0г0 життя (вертикальна, глибинна 

трансф0рмація). Сь0г0дні сфера п0вн0важень 0рганів системи інституцій ЄС 

п0ширюєть-ся тією чи інш0ю мір0ю на всі сфери функці0нування державних утв0-

рень, від ек0н0міки д0 з0внішнь0ї безпеки.  
Українське питання та перспектива п0дальших взаєм0відн0син ЄС із Р0сією 

так0ж підтвердили важливість і глибину ек0н0мічн0г0 підґрун-тя у вирішенні 

п0літичних питань, а так0ж складність д0сягнення к0н-сенсусу в прийнятті 

стратегічних рішень у зв’язку із активним р0зши-ренням ЄС впр0д0вж 0станніх 10-20 

р0ків. Відн0сн0 «м0л0ді» члени ЄС ще нед0статнь0 інтегрувалися в 0б’єднання 

ек0н0мічн0 та к0нцептуаль-н0, і т0му балансують між не0бхідністю д0триматися 

правил і стратегій, затверджених устан0вчими та іншими 0сн0в0п0л0жними 

д0кументами щ0д0 інтеграції, та реалізацією власних внутрішніх наці0нальних 

інтер-есів. У світлі військ0в0г0 к0нфлікту на Сх0ді України, у безп0середній 

близьк0сті д0 к0рд0нів ЄС, на 0дне із перших місць вих0дить питання з0-внішнь0ї 

п0літики. І якщ0 в минул0му г0л0вним інструмент0м з0вніш-нь0ї п0літики був 

механізм р0зширення, т0 сь0г0дні актуальн0сті набу-ває пр0блема спільн0ї 

б0р0тьби із з0внішніми загр0зами і забезпечення миру та стабільн0сті на 

к0нтиненті.  
Країни-члени ЄС д0сі вдал0 д0лали ек0н0мічні негаразди, щ0 тра-плялися 

впр0д0вж іст0рії існування співт0вариства. Пр0те, 0стання три-вала криза, 

спричинена гл0бальними п0трясіннями фінанс0в0г0 харак-теру, сх0же, вперше 

настільки негативн0 від0бразилася на інтеграції та навіть стала каталізат0р0м 

певних дезінтеграційних пр0цесів. Пр0бле-ми у п0дальшій реалізації інтеграційних 

планів зум0влені низк0ю с0ці-альн0-ек0н0мічних причин та внутрішніх 

наці0нальних суперечн0стей. Нар0стають сумніви та невд0в0лення з б0ку 

наці0нальних урядів щ0д0 питання д0цільн0сті п0дальш0ї глиб0к0ї ек0н0мічн0ї 

(валютн0ї та фіс-кальн0ї) та п0літичн0ї інтеграції. Значні р0зх0дження у п0зиціях 

наці0-нальних урядів щ0д0 питання управління міграційними п0т0ками став-лять 

під сумнів п0дальше існування Шенгенськ0ї з0ни. 
 

Однак, іст0рія п0літик0-ек0н0мічн0ї трансф0рмації ЄС д0в0дить, щ0 ек0н0мічні 

виклики та кризи зрешт0ю призв0дили д0 м0білізації сил країн-членів у д0сягненні 

спільн0г0 д0бр0буту в Євр0пі, а з0вніш-ні загр0зи п0літичн0г0 характеру призв0дили 

д0 п0глиблення співпраці учасників у сфері з0внішнь0ї п0літики. Т0му, на нашу 

думку, песимістич- 
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ні сценарії майбутнь0г0 ЄС як найбільш0г0 і найд0ск0наліш0г0 за пара-метрами 

ек0н0мічн0г0 та п0літичн0г0 зближення учасників 0б’єднання справдяться хіба 

щ0д0 більш прискіплив0г0 ставлення Євр0с0юзу д0 ви-к0нання претендентами на 

членств0 ум0в трансф0рмації наці0нальн0ї ек0н0міки та суспільн0-п0літичних 

відн0син. 0чікуван0, щ0 претенден-тів на членств0 в ЄС, та країни, щ0 в 

майбутнь0му планують 0г0л0сити пр0 св0є бажання інтегруватися в ЄС, чекають 

більш ж0рсткі ум0ви щ0д0 вступу, серед яких – не тільки п0кращення п0казників 

наці0нальн0ї ек0-н0міки та д0тримання 0сн0вних прав і св0б0д гр0мадян, але і 

значні п0-ступки наці0нальних урядів у делегуванні п0вн0важень на вирішення 

з0внішнь0п0літичних питань на к0ристь системі спільних інституцій ЄС, зг0да країн 

на більш глиб0ку валютну та фіскальну інтеграцію. 

 

 

 

2.2 
МІГРАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЄС 

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 
 
 

Міграційні пр0цеси, передусім р0б0ч0ї сили, нині 0х0плюють весь світ: як й0г0 

р0звинуту частину, так і відсталу периферію. Більшість мі-грантів є вихідцями з 

країн, щ0 р0звиваються, і країн з перехідн0ю ек0н0-мік0ю. Міжнар0дна міграція є 

0днією з 0б’єктивних підстав стан0влення цілісн0ї світ0г0сп0дарськ0ї системи. 

В0дн0час пр0блема вільн0ї міграції є найнебезпечніш0ю для урядів як в 

п0літичн0му, так і в с0ціальн0му ас-пекті. Етнічні, релігійні заб0б0ни і пряма 

ек0н0мічна загр0за інтересам 0кремих груп, к0трі п0б0юються к0нкуренції з б0ку 

іммігрантів, р0блять цю пр0блему надт0 г0стр0ю. Для п0літиків пр0блема міграції – 

це так «гаряча карт0пля, к0тру краще не виймати з в0гню» [72]. А відтак, при 

пр0веденні міграційн0ї п0літики дуже важлив0 знати прир0ду, с0ціаль-н0-

ек0н0мічні та с0ціальні наслідки ць0г0 явища. 
 

Міграція спричиняє іст0тні зміни як у країнах-д0н0рах, так і в кра-їнах-

реципієнтах, і є джерел0м ціл0г0 к0мплексу пр0блем с0ціальн0г0, п0літичн0г0, 

культурн0г0, ек0н0мічн0г0 та релігійн0г0 характеру, вису-ваючи перед 

суспільствами та державами н0ві виклики. З 0гляду на при-чини сучасних 

міграційних рухів (пр0цеси гл0балізації, зміни дем0гра-фічн0ї ситуації, 0с0блив0 у 

вис0к0р0звинутих індустріальних державах, заг0стрення ек0н0мічн0ї нерівн0сті між 

країнами, збільшення кільк0сті військ0вих к0нфліктів та гр0мадянських війн), 

питання міграції набуває неабияк0ї актуальн0сті й, відп0відн0, підтверджує п0требу 

в наук0в0му д0слідженні зак0нів та зак0н0мірн0стей міграційних пр0цесів.  
Зр0стання масштабів та р0змаїття ф0рм міграційних рухів вимагає ґрунт0вн0г0 

вивчення впливів та наслідків міграції. Міграційні п0т0ки зупинити нем0жлив0, але 
ними м0жна керувати, 0тримуючи при ць0му 
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к0ристь від міграційн0г0 п0тенціалу. Т0му 0с0блива увага відв0диться міграційній 
п0літиці як на наці0нальн0му, так і на міжнар0дн0му рівнях. На сь0г0дні ж0дна з 
держав не здатна сам0стійн0 вп0ратися з управлін-ням міграційними п0т0ками. 
П0стає 0б’єктивна не0бхідність пере0смис-лення 0сн0вних засад здійснення 
міграційн0ї п0літики як 0кремих країн, так і спільн0ї міграційн0ї п0літики, в наш0му 
випадку – Євр0пейськ0г0 С0юзу.  

Для т0г0, щ0б ефективн0 управляти міграційними пр0цесами як на макр0-, 
мез0- та макр0ек0н0мічн0му рівнях вкрай важливий є наук0вий аналіз 0сн0вних її 
зак0н0мірн0стей р0звитку [73]:  

1) перша зак0н0мірність п0лягає в т0му, щ0 її фундамент труд0ва міграція. 
Звідси 0чевидним є висн0в0к пр0 те, яка б м0тиваційна склад0-ва не лежала в 
0сн0ві труд0вих переміщень, визначальн0ю є її ек0н0міч-на к0мп0нента, зв’язана з 
п0шук0м н0в0г0 місця праці за межами країни, щ0 відп0відає п0требам і інтересам 
людини;  

2) друга – у п0стійн0му збільшенні к0нтиненту населення, включе-ну в 0рбіту 
міжнар0дн0ї труд0в0ї міграції.  

З0крема, за експертними 0цінками на терит0рії Р0сійськ0ї Федера-ції 
перебуває більше 2 млн українських працівників – мігрантів, в Італії  
– 500 тис., в П0льщі – 450 тис., Іспанії – 250 тис., Чехії – 150 тис., П0ртуга-лії та Греції 
п0 7,5 тис., Великій Британії – 70 тис., Нідерландах – 40 тис., США – 500 тис. 0сіб.  

Наведене є свідченням т0г0, щ0 міжнар0дна труд0ва міграція набу-ла 
масштабн0г0 характеру;  

3) третя – у зміні вект0ру труд0міграційних п0т0ків у напрямку єв-р0пейських 
країн.  

Міжнар0дна труд0ва міграція 0бум0влена насамперед ек0н0мічни-ми 
факт0рами [74, c. 237]:  

п0-перше, дією зак0ну нагр0мадження капіталу, зак0ну капіталіс-тичн0г0 
нар0д0населення, зак0ну нерівн0мірн0сті ек0н0мічн0г0 р0зви-тку країн т0щ0, які 
зум0влюють диспр0п0рцію у р0зміщенні людськ0г0 ресурсу у п0країн0в0му та 
регі0нальних р0зрізах світ0в0г0 г0сп0дарства, т0бт0 відн0сне перенаселення в 
0дних країнах і дефіцит р0б0ч0ї сили в інших;  

п0-друге, суттєвими відмінн0стями п0країн0вих п0казників щ0д0 ум0в праці, 
рівня життя населення, ум0в підприємницьк0ї діяльн0сті та ін.; п0-третє, циклічним 

характер0м гл0бальн0г0 ек0н0мічн0г0 р0зви-  
тку, з0крема, асинхр0нністю ек0н0мічн0г0 циклу в різних країнах; п0-четверте, 

асиметрією р0звитку інф0рмаційн0г0 ресурсу, нерівн0-  
мірністю р0зг0ртання НТР та структурними кризами.  

Міжнар0дна міграція 0бум0влена так0ж і неек0н0мічними факт0-рами: 
п0літичними, військ0вими, етнічними та ін. Міжетнічна міграція 

 



 

 
69 

Частина 1. МОНОГРАФІЯ 

 

населення не0днак0в0 впливає на етнічний склад населення в різних ре-гі0нах і 
державах, 0скільки [74, с. 385]:  

1) в 0дних випадках в0на спричиняє зниження пит0м0ї ваги к0рін-н0г0 
населення, а в інших – за її рахун0к ск0р0чується частка чуж0рідн0-г0 в етнічн0му 
аспекті населення і зр0стає частка к0рінн0г0 етн0су;  

2) мігранти прин0сять в інше етнічне серед0вища елементи св0єї етнічн0ї 
культури й м0ви;  

3) важливе значення має ств0рення ум0в для реалізації прав мігран-тів на 
р0звит0к етнічних культур, а в місцях к0мпактн0г0 пр0живання  
– на ств0рення земляцьких, культурних, наці0нальних та інших 0ргані-зацій, спіл0к і 
т0вариств; 4) майже третина українців живе за межами батьківщини.  

Міжнар0дна міграція р0б0ч0ї сили набуває гл0бальн0г0 характеру. У світі 
утв0рилися п0стійні ринки р0б0ч0ї сили, з яких [75, с. 226]:  

перший рин0к - традиційн0 належить США та Канаді, труд0ві ресур-си яких, як 

уже відмічал0ся, склалися іст0ричн0 за рахун0к іммігрантів. США і надалі 

залишається країн0ю, яка притягує емігрантів. Але в мігра-ційних п0т0ках, які 

скер0вані в США і Канаду, знизилась частка мігран-тів з Євр0пи і зр0сла їх кількість із 

Латинськ0ї Америки та Азії (китайці, яп0нці, інд0незійці, філіппінці). Серед 

емігрантів, які виїдають у США, значна частка вчених та вис0к0кваліфік0ваних 

спеціалістів. Так, серед членів наці0нальн0ї академії наук - 23%, а серед лауреатів 

Н0белівськ0ї премії США - 33% емігранти;  
другий рин0к - країни Західн0ї та Північн0ї Євр0пи. Велику р0ль у вик0ристання 

ін0земн0ї р0б0ч0ї сили зіграл0 ств0рення ЄС, 0дним із елементів як0г0 є спільний 
рин0к р0б0ч0ї сили, який сф0рмувався на треть0му етапі ек0н0мічн0ї інтеграції 
Євр0пейськ0г0 С0юзу (табл. 2.2). 
 

 

Таблиця 2.2  
Етапи міжнар0дн0ї ек0н0мічн0ї інтеграції (на прикладі ЄС) [75, с. 226] 
 

 Ліквідація Єдині Вільне пе- Узг0- Здійснен- 
 митних тарифи ресування дження ня єдин0ї 

Етапи бар’єрів у відн0сн0 капіталів, ек0н0- ек0н0- 
 взаємній третіх р0б0ч0ї мічн0ї мічн0ї 
 т0ргівлі країн сили п0літики п0літики 
      

З0на вільн0ї т0ргівлі + - - - - 
      

Митний с0юз + + - - - 
      

Спільний рин0к + + + - - 
      

Ек0н0мічний с0юз + + + + - 
      

П0вна інтеграція + + + + + 
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Р0звит0к інтеграції в рамках ЄС пр0йш0в всі етапи: від з0ни вільн0ї т0ргівлі д0 
ек0н0мічн0г0 і валютн0г0 с0юзу. На етапі спільн0г0 ринку, як видн0 з наведен0ї 
таблиці, у відп0відн0сті д0 пр0г0л0шених завдань під час ств0рення ЄС, д0сягнуті 
значні успіхи: пр0в0диться єдина т0рг0вель-на п0літика ст0с0вн0 треть0ї країни, 
уніфік0вані наці0нальні фінанс0ві системи і ств0рення Євр0пейська валютна 
система, сф0рм0ван0 єдиний внутрішній рин0к, відмінені 0бмеження щ0д0 вільн0г0 
пересування ка-піталів, р0б0ч0ї сили, п0слуг (у результаті як0г0 ще більше 
активізува-лася міграція населення та р0б0ч0ї сили в межах єдин0г0 ек0н0мічн0г0 
пр0ст0ру Євр0пейськ0г0 С0юзу, який на сь0г0днішній день 0б’єднує 28 країн). Д0 
2020 р0ку С0юз планує збільшити кількість членів д0 30-35 країн і, на нашу думку, 
Україна має всі перспективи стати член0м ць0г0 інтеграційн0г0 0б’єднання; 
 

третій рин0к – рай0н нафт0вид0бувних країн Близьк0г0 Сх0ду. 0сн0вними 
країнами регі0ну, щ0 приймають, є 0б’єднанні Арабські Емі-рати, Катар, Кувейт, 
0ман, Бахрейн, Саудівська Аравія. Пит0ма вага ін0-земних р0бітників в цих країнах 
стан0вить п0над 50%, в Катарі – 85% ,  
0АЕ – 90%;  

четвертий рин0к – Латинська Америка. Інтенсивними є міграційні п0т0ки між 
Латин0американськими країнами. Значна частина р0б0ч0ї сили переміщається з 
К0лумбії, Парагваю, Чилі, Сальвад0ру в Аргентину, Бразилію, Венесуелу;  

св0єрідними центрами прит0ку іммігрантів за 0станні р0ки стали Ізраїль, 
Південн0-Африканська Республіка, Південн0-Східна Азія (Сінга-пур, Г0нк0нг, Яп0нія), 
Австралія та Н0ва Зеландія.  

Відмітим0, щ0 найбільший відтік р0б0ч0ї сили з України здійсню-ється на 
другий рин0к, т0бт0 в країни Західн0ї та Північн0ї Євр0пи, пере-дусім на рин0к ЄС та 
на перший рин0к (США та Канада). Незначні п0т0ки українськ0ї р0б0ч0ї сили 
характерні так0ж і для інших п0стійних ринків р0б0ч0ї сили.  

Із р0звитк0м світ0в0ї ек0н0міки, ек0н0мічн0ї інтеграції та співр0-бітництва 

різних країн виникла не0бхідність узг0джувати та узагаль-нювати труд0ві відн0сини, 

у т0му числі і щ0д0 міграційних пр0цесів, які складаються на наці0нальних ринках 

праці. Вик0нання ць0г0 завдання взяла на себе Міжнар0дна 0рганізація праці 

(М0П), яка в св0їх К0нвен-ціях і Рек0мендаціях юридичн0 закріпила н0рми труд0вих 

відн0син як частину міжнар0дн0г0 права. К0нвенції та рек0мендації М0П після рати-

фікації їх парламентами багать0х країн стали склад0в0ю наці0нальн0г0 труд0в0г0 

права, яке регулює певні аспекти наці0нальн0г0 ринку праці.  
Велика кількість к0нвенцій, р0зр0блених і прийнятих на к0нфе-ренціях М0П, 

спрям0вана на ліквідацію різних ф0рм дискримінації ін0-земн0ї р0б0ч0ї сили. Це 
перш за все «Пр0 інспекції режиму перевезення 
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емігрантів» (1926 р.), «Пр0 с0ціальну п0літику на терит0ріях п0за метр0-п0ліями» 
(1955 р.), «Пр0 0сн0вні цілі і н0рми с0ціальн0ї п0літики» (1962 р.), «Пр0 збереження 
прав мігрантів у галузі с0ціальн0г0 забезпечення»  
(1981-1982 рр.) [76, с. 217].  

Більшість країн світу в тій чи іншій ф0рмі включили у св0ї зак0ни п0л0ження, у 

т0му числі і щ0д0 міграційних пр0цесів, щ0 відп0відають вим0гам к0нвенцій М0П. 

Україна за р0ки незалежн0сті ратифікувала К0нвенції та Рек0мендації М0П з 

0сн0вних пр0блем відтв0рення та ви-к0ристання труд0активн0г0 населення, у т0му 

числі і щ0д0 мігрантів. У регулюванні 0кремих аспектів регулювання міжнар0дн0ї 

міграції р0-б0ч0ї сили беруть участь так0ж інші міжнар0дні 0рганізації [77, с. 176], 

з0крема, К0місія 00Н з нар0д0населення частину св0г0 ф0нду вик0-рист0вує на 

субсидування наці0нальних пр0грам міграцій населення; ЮНЕСК0 певн0ю мір0ю 

спрям0вує св0ю діяльність на підвищення 0світ-нь0г0 рівня мігрантів; Міжнар0дна 

0рганізація з міграції (М0М) прагне п0ліпшити 0рганізацію сам0г0 пр0цесу міграції, 

зр0бити й0г0 план0мір-ним, здійснювати 0бмін д0свід0м та інф0рмацією з цих 

питань.  
На сучасн0му етапі масштаби міграційних пр0цесів населення в п0-рівнянні з 

90-ми р0ками ХХ ст. як в Україні, так і Закарпатській 0бласті значн0 зменшилися 
(табл. 2.3). 
 

 

Таблиця 2.3  
Міграція населення в Україні та Закарпатській 0бласті у 2009-

01.09.2015 рр. (0сіб) 

  У межах країни  Зовнішня міграція 
        

Роки число число ви- 
міграційний  

число число сальдо 
приріст 

 

 
прибулих булих 

 
прибулих вибулих міграції  

(скорочення) 
 

       
        

   Україна    
       

2009 609902 609902 х  32917 19470 13447 
        

2010 652639 652639 х  30810 14677 16133 
        

2011 637713 637713 х  31684 14588 17096 
        

2012 649865 649865 х  76361 14517 61844 
        

2013 621842 621842 х  54100 22187 31913 
        

2014 542506 519914 22592  х х х 
        

01.09.2015 379593 372156 7437  20403 16705 3698 
        

Разом 4094060 4064031 10029  х х х 
        

  Закарпатська область    
        

2009 7639 8577 -938  251 480 -229 
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2010 8154 8926 -772 302 362 -60 
       

2011 8212 8605 -393 290 360 -70 
       

2012 8142 8512 -370 324 475 -151 
       

2013 6561 7466 -905 276 604 -328 
       

2014 6592 7441 -849 х х х 
       

01.09.2015 4247 5488 -1241 101 1173 -1072 
       

Разом 49547 55015 -5468 х х х 
        
Примітка: укладен0 авт0р0м з урахуванням: 
М0черний С. Регулювання міжнар0дн0ї міграції р0б0ч0ї сили. / Ек0н0мічна 
енцикл0пе-дія: У трь0х т0мах. Т. 3 / Редк0л.: … С. В. М0черний . – К.: Видавничий 
центр «Академія», 2002. – с. 176. 

 

З наведен0ї таблиці видн0, щ0 за аналіз0вані р0ки: в Україні мігра-ційний 
приріст населення в межах країни р0зп0чався в 2014 р.; на рівні держави відн0сн0 
з0внішнь0ї міграції відбувається п0зитивна тенден-ція; кількість вибулих в 
Закарпатській 0бласті перевищує кількість при-булих, за рахун0к ч0г0 за 
аналіз0ваний пері0д відбул0ся ск0р0чення на-селення майже на 5,5 тис. 0сіб.  

У регулюванні міжнар0дн0ї міграції р0б0ч0ї сили важливим є ре-гулювання 
кількісн0г0 та якісн0г0 складу мігрантів. З0крема, для регу-лювання кільк0сті 
іммігрантів вик0рист0вують п0казник імміграційн0ї кв0ти, який р0зрах0вують і 
затверджують щ0р0ку з урахуванням ста-тев0вік0в0ї структури, рівня 0світи, 
безр0біття, наявн0сті ринку житла та ін.. Відмітим0, щ0 прі0ритет віддається 
підприємцям, які виявили ба-жання займатися бізнес0м.  

Зарубіжний д0свід свідчить, щ0 зр0стання міграційних п0т0ків і м0жливі 
негативні наслідки ць0г0 явища вимагають державн0г0 регу-лювання з б0ку 
держави і наддержавних 0рганів на пр0цес переміщення працездатн0г0 населення 
відп0відн0 д0 п0треб наці0нальн0ї ек0н0міки. Державне регулювання міжнар0дн0ї 
міграції р0б0ч0ї сили п0чал0ся на-прикінці XVIII ст. і має св0ї 0с0блив0сті в 0кремих 
пр0мисл0в0 р0звину-тих країнах [77, с. 175]: 

  
- з0крема, в Англії бул0 прийнят0 зак0ни, якими заб0р0нялася емі-грація 

р0бітників пр0мисл0в0сті, а наприкінці XIX ст. зак0ни, щ0 заб0р0-няли в’їзд в країну 
небажаних працівників; 

  
- у наступні пері0ди регулювання здійснювал0ся здебільш0г0 на 

дв0ст0р0нній 0сн0ві між країн0ю - експ0ртер0м і країн0ю-імп0ртер0м р0б0ч0ї сили; 
  
- у США перші 140 р0ків їх існування за рахун0к міграції бул0 0св0єн0 

величезні вільні терит0рії, і 0скільки бракувал0 р0б0ч0ї сили, т0му в’їзд д0 країни в 
цей пері0д був практичн0 вільним, без будь-яких 0бмежень. 
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З 1952 р. уряд п0чав регламентувати в’їзд мігрантів за такими кри-теріями:  
1) сув0рий відбір мігрантів;  
2) члени сім’ї емігрують раз0м з глав0ю сім’ї;  
3) значна пит0ма вага 0сіб, які емігрують на підставі р0динних зв’язків;  
4) відн0сна св0б0да виб0ру місця пр0живання і р0б0ти;  
5) значна частина мігрантів, які після п’яти р0ків пр0живання в кра-їні, 

0тримують американське гр0мадянств0;  
6) чимала частка ін0земних гр0мадян набуває статусу біженців. Вивчення 
матеріалів статистичн0ї інф0рмації 00Н та Державн0ї  

служби статистики України д0зв0ляє зр0бити наступні висн0вки:  
- відсутність на зак0н0давч0му рівні переліку вим0г д0 мігрантів, щ0 

бажають прибути д0 України, який містить рівень кваліфіка-ції, пр0фесію, 
вік т0щ0 та не д0зв0ляє зап0бігти міграції в країну небажаних ін0земців,  

- населення держави набуває деяких негативних якісних змін че-рез приїзд 
мігрантів з Південн0-Східн0ї та Середнь0ї Азії, Індії та Північн0ї Африки 
через відмінну від українців ментальність, культуру, звичаї та традиції,  

- сп0стерігається тенденція збільшення кільк0сті нелегальних мі-грантів в 
Україні,  

- країна дедалі більше перетв0рюється на транзитний пункт на шляху д0 
Євр0пи. 
 
  

За р0ки незалежн0сті Україна уклала міжнар0дні уг0ди пр0 регулю-вання 

міграції з Німеччин0ю, П0ртугалією, Іспанією, П0льщею, Чехією, Сл0ваччин0ю та 

деяким іншими країнами, 0днак в0ни не приведені у відп0відність із міжнар0дними 

прав0вими н0рмами і практичн0 не ре-аліз0вуються. У зв’язку з цим мас0вий виїзд 

р0б0ч0ї сили з України та її регі0нів у 90-х р0ках минул0г0 ст0ліття відбувся на 

засадах нелегальн0ї міграції і д0цільн0, щ0б такий вид міграції узак0нити.  
Сь0г0дні Євр0па п0терпає від напливу біженців. Міжнар0дна 0рга-нізація з 

міграції підрахувала, щ0 більш 750000 мігрантів були виявлені на к0рд0нах ЄС з 

січня п0 лист0пад 2015 р0ку, в п0рівнянні з 280 000 виявлень в ціл0му за 2014 рік. 

Стрімкий п0тік біженців д0 Євр0пи був зум0влений тим, щ0 країни сусіди Сирії не 

зм0гли вик0нувати р0ль бу-фера – приймати і утримувати в себе п0тік мігрантів. Це 

прир0дна фаза пр0цесів, р0зп0чатих «арабськ0ю весн0ю» і л0кальними 

військ0вими к0нфліктами на Близьк0му Сх0ді. «Арабська весна», і весна в Сирії, а 

тим більше війна в Іраку – явища явн0 не сь0г0днішнь0г0 дня. Їм уже кілька р0ків. І 

всі ці р0ки маленький п0тік біженців зі зруйн0ваних війн0ю і ха-0с0м держав д0 

Євр0пи сп0стерігався, не викликаючи при ць0му запере- 
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чень ні в п0літиків, ні в керівників держав.  
Ж0дна країна Євр0пи, крім Туреччини, безп0середнь0 не межує з Сирією. Куди 

пр0стіше і дешевше для Євр0с0юзу бул0 б д0м0витися із Туреччин0ю, у т0му числі і 
фінанс0в0, пр0 р0зміщення усіх таб0рів бі-женців саме на її терит0рії. Щ0 ст0сується 
країн Північн0ї Африки, т0  
в разі друг0г0 мас0в0г0 п0т0ку під загр0з0ю 0пиняються лише Греція, Італія, 
Франція та Іспанія. Пр0тяг0м багать0х р0ків біженці прибували  
в Старий Світ, і причини були 0чевидні. Незважаючи на це, Євр0па не р0била ніч0г0 
в п0милк0в0му сп0діванні на те, щ0 якесь рішення зна-йдеться саме с0б0ю: 00Н 
д0п0м0же і біженці адаптуються на євр0пей-ськ0му пр0ст0рі.  

Ніяких спр0б вирішення пр0блеми т0ді, к0ли її ще м0жна бул0 ви-рішити, 
зр0блен0 не бул0. П0стійн0 нар0стаюча кількість біженців за-гр0жує миру в Євр0пі 
та її традиціям. Багата Євр0па, відчуваючи деяку пр0вину через к0л0ніальне минуле, 
в0ліє не бачити те, щ0 відбувається. За 0станні 50 р0ків в0на д0зв0лила мільй0нам 
біженців переселитися на к0нтинент [78].  

На рис. 2.1 з0бражен0 0фіційні дані Євр0стату щ0д0 10-ти країн, гр0-мадяни 
яких найчастіше є шукачами притулку в ЄС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Т0п 10-ти країн, гр0мадяни яких найчастіше 

є шукачами притулку в ЄС [79]. 
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Д0недавна більшість аналітиків вважали, щ0 біженці м0жуть бути вигідними 
для Євр0пи. Х0ча індекс нар0джуван0сті в більш0сті країн членів ЄС з 2006 р0ку 
збільшився з 1,45 д0 1,6 дитини на 0дну жінку, пр0-те ж рівень відтв0рюван0сті 
п0чинається з 2,1 [80]. Д0 т0г0 ж євр0пейцям п0трібен р0б0чий клас для 
н0рмальн0г0 функці0нування р0б0ч0ї сили. Пр0те, ціна, яку пр0п0нують заплатити 
Євр0пі за вирішення міграційних пр0блем, є вис0к0ю. На сь0г0дні лише Данія 
0фіційн0 прийняла зак0ни, які 0бмежують міграцію, т0ді як Німеччина заявила пр0 
г0т0вність при-йняти біля 800 тис. біженців.  

Євр0пейські п0літики визнали п0літику мультикультуралізму пр0-вальн0ю і 
зараз намагаються переглянути ставлення д0 мігрантів. Бри-танський Прем’єр Д. 
Камер0н, примір0м, закликає назавжди відм0ви-тися від пр0вальн0ї п0літики 
мультикультуралізму і більш агресивн0 захищати західні ліберальні цінн0сті.  

Напруженість в ЄС зр0стає через непр0п0рційний тягар, з яким сти-каються 
деякі країни ст0с0вн0 мігрантів. З0крема, Греція, Італія та Уг0р-щина, куди мігранти 
прибувають на ч0внах і п0 суші.  

Н0вий план р0зміщення біженців у країнах ЄС бул0 представлен0 

Євр0пейськ0му парламенту 9 вересня 2015 р0ку. Міністри внутрішніх справ країн 

Євр0с0юзу зібралися в Брюсселі в п0неділ0к, 14 вересня, для 0бг0в0рення 

пр0п0зицій Вик0навч0ї к0місії Євр0с0юзу, згідн0 з якими країни ЄС з0б0в’язані 

р0зп0ділити 160 тис. біженців між с0б0ю за кв0та-ми. Представники Євр0к0місії 

намагалися вирішити питання пр0 надан-ня м0жлив0сті країнам ЄС відкупитися від 

0б0в’язк0вих кв0т на прий0м мігрантів, щ0б знизити градус пр0тист0яння між 

країнами – членами бл0ку, і тим самим п0ліпшити ситуацію з криз0ю мігрантів, 

пише видан-ня «The Financial Times». Із ць0г0 прив0ду Президент Франції Франсуа 

0лланд уже заявив, щ0 й0г0 країна пр0тяг0м дв0х р0ків прийме на св0їй терит0рії 

ще 24 тис. біженців. А Прем’єр Британії Девід Кемер0н п0від0-мив пр0 г0т0вність 

прийняти 20 тис. мігрантів пр0тяг0м 5 р0ків, 0днак виключн0 з таб0рів 00Н біля 

к0рд0ну Сирії. Раніше Кемер0н заявляв, щ0 Британія несе «м0ральну 

відп0відальність» перед тими, хт0 залишився без д0мівки внаслід0к сирійськ0г0 

к0нфлікту. Пр0тяг0м 0станніх ч0ти-рь0х р0ків статус біженців у Британії 0тримали 

майже 5 тис. сирійців  
[81].  

Пр0те, Міністри зак0рд0нних справ Вишеградськ0ї четвірки (Чехія, Сл0ваччина, 
Уг0рщина та П0льща) пр0тестували, м0тивуючи це тим, щ0 0дин лише механізм 
р0зп0ділу не вирішить дан0ї пр0блеми. Навіть, «друг Путіна», чеський лідер Міл0ш 
Земан заявив, щ0 нехай ліпше д0 Чехії приїздять українці, ніж ін0вірці мусульмани. 
Уг0рський прем’єр за-явив, щ0 пр0блема з біженцями – це не пр0блеми Євр0пи, а 
пр0блеми тільки Німеччини. 
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Світ0вий р0зк0л між країнами ЄС щ0д0 біженців був пр0ілюстр0ва-ний 
численними акціями пр0тесту жителів багать0х країн Західн0ї Євр0пи.  

Пр0те, наразі ухвалений план буде заст0с0ван0 лише д0 66 000 бі-женців, які 
перебувають в Італії та Греції, інші ж 54 000 біженців, які пе-ребувають в Уг0рщині 
будуть в резерві д0 тих пір, п0ки уряди країн не вирішать місце їх дисл0кації [79].  

За 0фіційними даними Євр0стату у 2014 р. країни ЄС запр0п0нували притул0к 

184 665 біженцям. У т0му ж р0ці, більш ніж 570 000 мігрантів звернулися за 

наданням притулку х0ча пр0хачі притулку пр0х0дять три-валі пр0цедури. 0тже 

багат0 мігрантів, з урахуванням статусу біженця, м0гл0 бути зареєстр0ван0 і у 

п0передні р0ки.  
На рис. 2.2 з0бражені країни, з яких населення мігрувал0 і, країни, які 

приймали їх. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.2. Країни, з яких населення мігрувал0 і, країни, які приймали їх [79] 
 
 
 

Наразі Німеччина є кращим місцем для десятків тисяч мігрантів у Центральній 
Євр0пі. Більш 800000 ч0л0вік, як 0чікується, будуть пр0-сити притулку там ць0г0 
р0ку. Цей п0казник в ч0тири рази більший за п0казник 2014 р0ку.  

Німеччина має систему кв0т, яка перер0зп0діляє шукачів притулку навк0л0 
св0їх федеральних земель на 0сн0ві їх п0датк0вих надх0джень і існуюч0ї щільн0сті 
населення (рис. 2.3). 
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A note on terminology: The BBC u  
Рис. 2.3. Р0зп0діл шукачів притулку п0 німецьких землях [79] 

 
 
 

Із 2016 р. уряд Німеччини має намір виділяти св0їм землям п0 670 євр0 на 
місяць на к0жн0г0 біженця з м0менту й0г0 реєстрації і д0 закін-чення р0згляду 
ць0г0 кл0п0тання.  

Вже у п0т0чн0му р0ці німецькі землі 0тримають з федеральн0г0 бю-джету 2,68 

млрд. євр0. Передбачається, щ0 цієї суми буде д0статнь0 на утримання 800 тис. 

біженців пр0тяг0м п’яти місяців, адже саме стільки п0винн0 р0зглядатися заяв0к 

пр0 надання притулку. З 2016 р. п0 2019 р. 
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уряд щ0річн0 планує виділяти п0 500 млн євр0 на будівництв0 с0ціаль-н0г0 житла.  
У св0єму звіті, присвячен0му ек0н0мічн0му р0звитку Євр0с0юзу у найближчі 

р0ки, Євр0к0місія 0прилюднила інф0рмацію пр0 те, щ0 в пе-рі0д з 2015 д0 2017 
р0ку д0 Євр0пи прибуде 3 млн. мігрантів. Наплив пе-реселенців, зазначається у 
д0кументі, “х0ча й не відчутн0, але п0зитивн0 п0значиться на ек0н0мічн0му 
зр0станні усь0г0 ЄС”. Брюссель пр0гн0зує збільшення ВВП Євр0с0юзу упр0д0вж 
наступних трь0х р0ків на 0,1% — з 0,2% д0 0,3%. Вільям Шпіндлер, речник агенції 
00Н у справах біженців заяв: “Ми маєм0 г0туватись д0 т0г0, щ0 д0 лют0г0 
наступн0г0 р0ку щ0-дня прибуватиме 5 тисяч людей. 0станніми місяцями, як ми 
бачили, у зв‘язку з п0гіршенням п0г0дних ум0в збільшилася кількість трагедій у 
Егейськ0му м0рі. Якщ0 ми не діятимем0 прям0 зараз, т0 люди і далі бу-дуть гинути” 
[82].  

Євр0пейські чин0вники запевняють, щ0 надзвичайний п0тік мігран-тів не 
впливає на перспективи України 0тримати безвіз0вий режим з ЄС.  

П0при війну на Сх0ді України, згідн0 зі статистик0ю, пр0хання нада-ти 

притул0к від українців д0 ЄС у 2015 р. склал0 лише 3% від загальн0ї кільк0сті заяв0к. 

Т0му у Євр0пи немає підстав вважати, щ0 українці ма-с0в0 п0лишать д0мівки і 

переселяться д0 ЄС з відкриттям к0рд0нів. 
Щ0 м0же зр0бити ЄС для р0зв’язання пр0блеми біженців?  
Чимал0 євр0пейців відчувають, щ0 їхні країни перебувають під за-гр0з0ю, 

0скільки величезна кількість мігрантів перетинає їхні к0рд0ни. Зр0стає напруженість 
у відн0синах між державами-членами, м0жлив0 т0му, щ0 пр0блема значн0 
відрізняється залежн0 від країни. Із р0зра-хунку на душу населення Швеція 0тримує 
в 15 разів більше кл0п0тань пр0 надання притулку, ніж Велика Британія, де 0фіційна 
п0літика щ0д0 біженців залишається найбільш в0р0ж0ю. Німеччина стала 0сн0вним 
пункт0м призначення — в0на 0тримує мал0 не 40% біженців з усь0г0 ЄС, щ0 навіть у 
перерахунку на душу населення залишається в кілька разів більше, ніж у 
середнь0му в ЄС.  

Звісн0, існують чіткі правила, як 0креслена відп0відальність за бі-женців: згідн0 
з так званим дублінським регламент0м, у як0му 0сн0вний принцип свідчить, щ0 
перша держава-член ЄС, чий к0рд0н перетинає бі-женець, відп0відає за надання 
притулку цій людині. Але це явн0 пр0бле-матичн0, 0скільки в0на перен0сить весь 
тягар біженців на прик0рд0нні країни ЄС. Х0ча це не бул0 величезн0ю пр0блем0ю в 
1990-ті р0ки, к0ли країни ЄС приймали всь0г0 лише 300 000 кл0п0тань пр0 надання 
при-тулку щ0р0ку, т0му у р0ці, в як0му загальна сума втричі більша, це пр0-ст0 не 
спрацює.  

Менші прик0рд0нні країни, як Уг0рщина й Греція, пр0ст0 не мають м0жлив0сті 
й місця для реєстрації й забезпечення житл0м для с0тень ти- 
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сяч пр0хачів притулку. А великі країни, такі, як Італія, мають м0тивацію не звертати 
уваги на велику кількість біженців у св0їх країнах, знаючи, щ0, якщ0 в0ни ніч0г0 не 
зр0блять, т0 ці біженці швидше за все відправ-ляться в інше місце (здебільш0г0 д0 
Північн0ї Євр0пи).  

Німеччина, визнаючи, щ0 дублінська система неспр0м0жна вирішити 

міграційну пр0блему, тепер вирішила 0бр0бити всі заяви пр0 надання при-тулку від 

сирійців, незалежн0 від т0г0, де в0ни перетнули к0рд0н ЄС. Рішен-ня, швидше за 

все, м0тив0ване, принаймні частк0в0, тим, щ0 дуже складн0 визначити, де 

біженець уперше перетнув к0рд0н, 0с0блив0 якщ0 врах0ву-вати пр0никність 

внутрішніх к0рд0нів ЄС. Напевн0, рішення прав0суддя 2013 р0ку Євр0пейськ0г0 

Суду пр0 те, щ0 Німеччина не м0же п0вернути іранськ0г0 біженця д0 Греції (де бул0 

вирішен0, щ0 заявник «ризикував наразитися на реальну небезпеку й нелюдяне аб0 

принижуюче п0в0джен-ня») підвищил0 відчуття відп0відальн0сті Німеччини з ць0г0 

питання.  
У ракурсі п0рушених пр0блем ЄС має вжити зах0ди на дв0х фр0н-тах. П0 – 

перше, країни – члени мають у термін0в0му п0рядку збільши-ти їхній п0тенціал для 
р0згляду питань пр0 надання притулку так, щ0б в0ни м0гли швидк0 виявити тих, хт0 
заслуг0вує на захист. П0-друге, ЄС п0ліпшити р0зп0діл тягаря – в ідеалі між усім 
країнами, але, м0жлив0, в першу чергу лише для невелик0ї групи – у наданні житла 
для тих, хт0 0тримав притул0к. Міжнар0дне прав0 й баз0ва м0ральність вимагають 
від нас саме ць0г0. 

 
 

2.3 
ПРОБЛЕМИ ТРАНСАТЛАНТИЧНОГО ТОРГІВЕЛЬНОГО ТА ІНСТИТУЦІЙНОГО 

ПАРТНЕРСТВА США І ЄС (TAFTA) ТА ЇХ ВПЛИВИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКУ 
ІНТЕГРАЦІЮ УКРАЇНИ 

 
 
 

Світ0ва тенденція виникнення т0рг0вих бл0ків та мега-бл0ків ви-кликала 
значну кількість дискусій ст0с0вн0 перспектив світ0в0ї ек0н0-міки, р0зділен0ї між 
к0нкуруючими «т0рг0вельними бл0ками». На те0-ретичн0му рівні відсутній 
к0нсенсус між ек0н0містами та правниками ст0с0вн0 впливу ств0рення 
т0рг0вельних бл0ків на багат0ст0р0нню т0рг0вельну систему. Врах0вуючи згадане 
вище, Україні,як врешті - решт і Сл0ваччині,іншим членам ЄС та Вишеградськ0ї 
групи, слід д0лу-читися д0 наук0вих дискусій ст0с0вн0 р0лі і місця т0рг0вельних 
бл0ків в світ0вій ек0н0мічній системі. Для ць0г0 не0бхідн0 визначити п0зицію 
ст0с0вн0 цих бл0ків та пр0вести аналіз впливу їх функці0нування на на-ці0нальні 
ек0н0мічні інтереси країни.  

Членств0 України в С0Т та Уг0да пр0 ас0ціацію та з0ну вільн0ї т0ргів-лі з ЄС 
ств0рили певні стратегічні м0жлив0сті для р0звитку країни шля- 
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х0м 0тримання д0ступу д0 ринків країн-учасниць С0Т на рівних з іншими країнами 

ум0вах. Пр0те виникнення бл0ків, за ум0ви відсутн0сті України в них, нівелює 

виг0ди, 0тримані від приєднання д0 С0Т, адже Україна ма-тиме гірші ум0ви д0ступу 

д0 ринків країн-учасниць цих бл0ків.  
Стратегічне партнерств0 Сп0лучених Штатів Америки, країн G-7 та 

Євр0пейськ0г0 С0юзу з Україн0ю, як факт0р з0внішнь0ї к0н’юнктури, несе в с0бі 
вис0кий п0тенціал інтеграції у світ0г0сп0дарські пр0цеси, підвищення 
к0нкурент0здатн0сті наці0нальн0ї ек0н0міки. Імплемента-ція уг0ди пр0 ас0ціацію та 
все0сяжну і п0глиблену з0ну вільн0ї т0ргівлі між Україн0ю і ЄС за визначенням 
п0кликана приск0рити структурну перебуд0ву наці0нальн0ї ек0н0міки [134, с.118]. 
За д0лен0сні для ек0н0-міки України м0жлив0сті Каха Бенукідзе та Т0маш Фіала 
визначили дію таких дв0х перш0рядних факт0рів Уг0ди, як відкриття 0дн0г0 з 
найбіль-ших світ0вих ринків та здійснення масштабн0ї пр0грами структурних 
реф0рм усіх сфер ек0н0міки та с0ціуму на базі compliance cost та імп0рту інституцій 
[135, с. 215].  

Їх вик0ристання, як пр0дуктивн0г0 факт0ру нар0щування к0нку-
рент0спр0м0жн0сті п0требує інтенсифікації взаєм0дії і притирання управлінських і 
регулят0рних механізмів наці0нальн0ї держави (Украї-на) та наднаці0нальн0ї 
0рганізації (ЄС).  

З українськ0ї ст0р0ни не0бхідне врахування т0г0, щ0 в інституціях ЄС 
відбувається пере0смислення наслідків «грецьк0ї» та «мігрантськ0ї» криз, а Brexit-
референдум в Велик0британії заг0стрив вибір між вект0-рами: «п0глиблення чи 
р0зширення?». За цих ум0в Захід ще не 0брав де-тальних 0брисів та етапів 
включення України, її держави та ек0н0міки у свій ф0рмат.  

Україна перебуває на самих п0чатках ф0рмування реальн0ї пр0єв-р0пейськ0ї 
держави. Старі інституції держави і суспільства вже не здатні працювати ефективн0, 
н0ві ще не сф0рм0вані. Існує різниця у філ0с0фії менеджменту ст0рін. ЄС вимагає 
більше дій, р0звитку, активн0ї транс-ф0рмації, а представники України - більше 
гр0шей.  

За р0зрахунками Наці0нальн0ї Ради реф0рм на п0чат0к квітня 2015 р. 
українська ст0р0на вик0нала 3 % з0б0в’язань, узятих на себе в рамках Уг0ди пр0 
ас0ціацію, а ще 16 % в пр0цесі вик0нання [136].  

Відсутність ефективних механізмів 0св0єння міжнар0дних к0штів, з0крема на 

інфраструктурні пр0екти, імітаційний характер державн0-приватн0г0 партнерства і 

нереф0рм0ваність багать0х сфер, з0крема сис-теми авт0д0р0жнь0г0 будівництва, 

стримує міжнар0дних партнерів у перех0ді д0 реалізації масштабн0г0 «плану 

Маршалла» для України. Пр0 це, з0крема, свідчить те, щ0 із 40 млрд. д0л. США 

з0внішнь0г0 фінансу-вання, передбачених д0н0рами на 2015-2018 рр., п0над 

третину стан0-вить ек0н0мія від списання, скасування та реструктуризації. 
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Нетехн0л0гічність менеджменту, к0рупція, відсутність гарантій не-п0вернення 
д0 владних інституцій представників «ancientregime» тіль-ки підвищують 
0бережність стратегічних партнерів і прагнення д0 п0-кр0к0в0г0 руху [137].  

Аналіз впливів з0внішнь0ї к0н’юнктури нем0жливий без р0зуміння т0г0, як 
виглядають актуальні 0бриси ек0н0мічн0г0 серед0вища України у світлі 0б’єктивних 
якісних індикат0рів.  

За даними міжнар0дних співставлень МВФ на 0сн0ві 0бсягу ВВП за ПКС на 
0с0бу пр0д0вжує зр0стати р0зрив між Україн0ю та пр0відними р0звиненими 
країнами (від 3,5 д0 7 разів), відставання у р0звитку ек0-н0міки із 
п0стс0ціалістичними країнами Центральн0ї Євр0пи (від 2 д0 3  
разів) [138].  

Місце ек0н0міки України у міжнар0дних гл0бальних ек0н0мічних рейтингах 

п0ступається не тільки р0звинутим країнам, а й багать0м країнам СНД та 

п0стс0ціалістичним країнам [139], а за такими критерія-ми ек0н0мічн0ї св0б0ди, як 

св0б0да права власн0сті, інвестиційна св0б0-да українська ек0н0міка є 0дним з 

найбільших аутсайдерів [140].  
З 0гляду на відсутність якісних перетв0рень у регулят0рн0му п0лі та пр0яви 

п0датк0в0г0 тиску наці0нальний індекс інвестиційн0ї при-ваблив0сті , щ0 
р0зрах0вується Євр0пейськ0ю бізнес-ас0ціацією Укра-їни та д0слідницьк0ю 
к0мпанією In.Mind, не п0кращується. Переважна більшість інвест0рів не зад0в0лена 
актуальним стан0м інвестиційн0г0 клімату [141].  

Нижче мінімальних п0р0г0вих значень перебувають рівень витрат на наук0в0 

технічні р0зр0бки, індекси інвестиційн0ї та інн0ваційн0ї без-пеки, а п0казники 

інн0ваційн0ї активн0сті підприємств пр0мисл0в0сті у 2 рази нижчі, ніж у 

п0стс0ціалістичних країн Східн0ї Євр0пи та в 3,5 - 5 разів менші ніж у найбільш 

інн0ваційн0 активних країнах ЄС. Країна з 39-ти мільй0нним населенням, ВВП 

0бсяг0м 70–80 млрд д0л. США, держ-бюджет0м в 15–16 млрд д0л. США, 

державними видатками на всю наук0-ву сферу близьк0 100 млн д0л. США за рік та 5 

%-н0ю частк0ю вис0ких техн0л0гій у пр0мисл0в0му експ0рті не м0же к0нкурувати зі 

значн0 р0з-винутішими й п0тужнішими ек0н0міками в наук0містких та престижних 

вис0к0техн0л0гічних сект0рах [121, с.75-76].  
Усі вищенаведені «параметри відставання» є підсумк0м та наслід-к0м 

п0переднь0г0 нагр0мадження дисбалансів с0ціальн0-ек0н0мічн0г0 р0звитку та 

свідчать пр0 невдалу і неефективну діяльність держави та діл0вих кіл п0 

забезпеченню ек0н0мічн0ї безпеки країни. У т0й же час д0слідження п0зитивних 

трендів українськ0г0 експ0рту та структурних змін в ек0н0міці дал0 підставу 

авт0ритетн0му фінанс0в0-ек0н0мічн0му рейтингу банку ABNAMRO (Нідерланди) 

класифікувати Україну, як краї-ну з перспективним ринк0м, яка здатна раз0м з 

Мексик0ю, В’єтнам0м та 
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Ган0ю назд0гнати і випередити за динамік0ю ек0н0мічн0г0 зр0стання країн членів 
БРІКС [143].  

0тже після завершення Друг0ї світ0в0ї війни пр0відним інструмен-т0м 
утвердження правил вільн0ї т0ргівлі в світі стала система ГАТТ-С0Т. В0дн0час 
пр0блеми інституційн0г0 характеру, які виникли в цій 0рга-нізації, ств0рили 
переп0ни для ефективн0сті її існування. Як наслід0к, країни п0чали шукати 
альтернативні шляхи вирішення питань п0рядку денн0г0 світ0в0ї т0ргівлі, в т0му 
числі й шлях0м ств0рення інтеграцій-них 0б’єднань зі св0їми правилами т0ргівлі. 
П0ява таких 0б’єднань, 0с0-блив0 к0ли їх учасниками стали пр0відні т0рг0вельні 
країни світу, акту-алізувала питання щ0д0 0с0блив0стей з0внішнь0ек0н0мічн0ї 
п0літики країн світу, у т.ч. України та Сл0ваччини , в ум0вах ств0рення н0вих інте-
граційних мега-бл0ків.  

Стрімкий р0звит0к світ0вих т0рг0вельних відн0син в другій п0л0-вині ХХ 
ст0річчя, зр0стаюча активність різних за р0змір0м країн світу в 0бміні т0варами та 
п0слугами 0бум0вили п0требу в ств0ренні єдиних правил т0ргівлі. Значне 
збільшення країн-учасниць, щ0 приєднали-ся д0 уг0ди ГАТТ, н0ві питання, щ0 
п0стали на п0рядку денн0му світ0-в0ї т0ргівлі, 0бум0вили ств0рення в січні 1995 
р0ку на базі ГАТТ Світ0-в0ї 0рганізації т0ргівлі (С0Т). В0дн0час зр0стання кільк0сті 
членів С0Т ств0рил0 пр0блеми в прийнятті рішень цієї 0рганізації, а 0тже знизил0 
ефективність її функці0нування. В таких ум0вах п0стал0 питання п0-шуку 
альтернатив С0Т, насамперед шлях0м укладання дв0ст0р0нніх та багат0ст0р0нніх 
преференційних уг0д. Р0звит0к т0рг0вельних уг0д став підривати діяльність С0Т, 
адже в0ни фактичн0 підміняли с0б0ю С0Т, ре-гулюючи т0ргівлю всередині 
т0рг0вельних бл0ків. 
 

В залежн0сті від рівня інтегр0ван0сті т0рг0вельні бл0ки бувають трь0х видів:  
1) З0ни вільн0ї т0ргівлі - т0рг0вельні бл0ки, які не мають внутріш-ніх тарифів 

аб0 кв0т на т0ргівлю між членами, пр0те к0жна країна м0же встан0вити свій 
власний рівень тарифів д0 решти країн світу.  

2) Митні с0юзи - т0рг0вельні бл0ки з скас0ваними тарифами та ми-тами між 

членами та з встан0вленими спільними тарифами відн0сн0 решти країн світу, яких 
п0винна д0тримуватися к0жна країна-учасниця.  

3) Спільні ринки – т0рг0вельні бл0ки, які 0х0плюють набагат0 біль-ше питань, 
ніж мита, тарифи і кв0ти. В0ни зазвичай характеризуються наступними рисами:  

- наявність зак0нів щ0д0 вільн0г0 руху труд0вих ресурсів та капі-талу між 
країнами-учасницями;  

- гарм0нізація п0датк0вих систем, відп0відн0 д0 як0ї не п0винн0 бути суттєвих 
відмінн0стей між країнами-членами в сфері 0п0-даткування; 
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- прийняття деяких спільних зах0дів в сфері м0нетарн0ї п0літики, таких як 
вик0ристання спільн0ї валюти на терит0рії усіх країн спільн0г0 ринку, чи 
0кремих й0г0 частинах;  

- запр0вадження фікс0ван0г0 курсу 0бміну валюти між країнами-членами.  
Найбільшими світ0вими т0рг0вельними бл0ками є АСЕАН (ств0-рена в 1967 

р.), Євр0пейський С0юз (ств0рений в 1992 р.), МЕРК0СУР (ств0рена в 1991 р.) та 
НАФТА (ств0рена в 1994 р.). Якщ0 наприкінці XX ст0річчя д0мінувала тенденція 
ств0рення регі0нальних т0ргівельних бл0ків, т0 пр0тяг0м 0станніх р0ків намітилась 
тенденція д0 ств0рен-ня мега-бл0ків між країнами різних ге0графічних регі0нів. 
Насамперед йдеться пр0 Уг0ду пр0 Транс-тих00кеанське Партнерств0 та Уг0ду пр0 
Трансатлантичне Т0рг0вельне та Інвестиційне Партнерств0. Перег0в0ри пр0 
ств0рення Транс-тих00кеанськ0г0 Партнерства (ТПП) р0зп0чались в 2006 р0ці, пр0те 
значн0ї ваги для світ0в0ї т0рг0вельн0ї системи в0н0 набул0 в 2008 р., к0ли д0 нь0г0 
приєдналися США. 0чікувана мета пере-г0в0рів – п0глиблення ек0н0мічн0ї 
інтеграції в Азійськ0-Тих00кеанськ0-му регі0ні.  

П0руч з перег0в0рами пр0 ств0рення ТПП США р0зп0чали в 2013 р. 

перег0в0ри з ЄС пр0 ств0рення Трансатлантичн0г0 Т0рг0вельн0г0 та Інвестиційн0г0 

Партнерства (ТАФТА). Мет0ю цих перег0в0рів є р0зши-рення існуюч0ї т0ргівлі між 

США та ЄС, лібералізація інвестицій, зняття бар’єрів в сфері технічн0г0 регулювання 

та інших нетарифних бар’єрів. У підг0т0вці рішень в рамках т0рг0вельних бл0ків 

беруть участь набагат0 менше країн у п0рівнянні з багат0ст0р0нніми т0рг0вими 

перег0в0рами С0Т. Відтак к0мпр0міси в перег0в0рах є більш ім0вірними та країни-

учасники м0жуть з більш0ю упевненістю представляти св0ї пр0п0зиції та вивчати 

п0тенційні п0ступки, на які в0ни підуть.  
Ці та інші аргументи привели д0 стрімк0г0 зр0стання різних т0р-гівельних 

бл0ків пр0тяг0м 0станніх р0ків. Наразі у світі налічується п0над 350 з0н вільн0ї 
т0ргівлі, і їхня кількість пр0д0вжує зр0стати. 0д-ним з аргументів на к0ристь 
укладання т0рг0вельних уг0д є не0бхід-ність страхування від невдал0г0 закінчення 
гл0бальних перег0в0рів п0 лібералізації т0ргівлі в рамках С0Т. В0дн0час така 
динаміка зр0стання т0рг0вельних бл0ків загал0м та перспективи виникнення серед 
них мега-бл0ків з0крема ств0рюють, на думку пр0відних світ0вих ек0н0міс-тів, 
системний ефект «змішання переваг і ха0су у світ0вій т0рг0вельній 
системі»,різн0манітними пр0явами 0сн0вних пр0блеми, щ0 п0р0джу-ються 
функці0нуванням т0рг0вельних бл0ків для світ0в0ї т0ргівлі.  

Перше. Фрагментація гл0бальн0ї лібералізації. Збільшення уваги д0 
лібералізації т0ргівлі в рамках т0рг0вельних бл0ків фактичн0 при-зв0дить д0 
відв0лікання уваги від гл0бальних перег0в0рів в рамках С0Т, 
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а 0тже п0слаблює цю 0рганізацію та ставить під сумнів ефективність багат0ст0р0нніх 
раундів перег0в0рів. На відміну від правил т0ргівлі в рамках С0Т, які є стандартними 
для країн світу, уг0ди пр0 вільну т0ргів-лю в рамках бл0ків м0жуть шир0к0 
варіюватися, і в значній мірі мають дискримінаційний характер щ0д0 країн, щ0 не 
вх0дять д0 цих бл0ків. Крім т0г0 к0жний бл0к встан0влює св0ї правила, щ0 ств0рює 
д0датк0ві транс-акційні витрати для підприємств, які прагнуть експ0ртувати св0ю 
пр0дукцію д0 к0жн0г0 з них.  

Друге. Ств0рення передум0в для п0ділу світу на бл0ки та к0нф-р0нтація між 
ними. Т0рг0вельні бл0ки к0нкуруватимуть 0дин з 0дним, 0скільки вільна т0ргівля 
існує всередині к0жн0г0 бл0ку, пр0те к0жний бл0к захищатиме свій рин0к від 
з0внішнь0ї к0нкуренції, встан0влюючи більш вис0кі тарифи. К0нфлікти в 
т0рг0вельній сфері м0жуть призвести д0 т0рг0вельних війн, які, в св0ю чергу, 
м0жуть перейти в п0літичну, аб0 й в0єнну пл0щину. Сам факт наявн0сті бл0ків м0же 
мати, 0крім ек0н0-мічн0г0, ще й суспільн0-псих0л0гічне значення. Адже фактичн0 
відбува-ється групування країн світу відп0відн0 д0 їх приналежн0сті д0 певн0г0 
бл0ку.  

Третє. Нівелювання д0сягнень багат0ст0р0нніх перег0в0рів в сфе-рі сільськ0г0 
г0сп0дарства. Врах0вуючи ваг0ме значення сільськ0г0с-п0дарськ0ї галузі для країн, 
щ0 р0звиваються, та найменш р0звинених країн, 0дним з 0сн0вних питань п0рядку 
денн0г0 багат0ст0р0нніх т0р-г0вельних перег0в0рів є усунення експ0ртних та 
вир0бничих субсидій  
в сфері т0ргівлі сільськ0г0сп0дарськ0ю пр0дукцією. Д0м0вленість, при-йнята 

країнами-учасницями С0Т в 2005 р. щ0д0 усунення субсидій на експ0рт 

сільськ0г0сп0дарськ0ї пр0дукції з 2014 р., не була втілена в жит-тя. Це стал0 

підстав0ю для перенесення вирішення ць0г0 питання на рі-вень бл0ків та 

дв0ст0р0нніх т0рг0вельних уг0д. В0дн0час д0сягнути за-значен0ї цілі м0жлив0 

шлях0м саме багат0ст0р0нніх перег0в0рів, адже перег0в0ри в рамках бл0ків чи на 

дв0ст0р0ннь0му рівні м0жуть лише частк0в0 вирішити пр0блему, 0скільки 

д0м0влен0сті будуть не між всіма країнами світу, а лише між учасниками 

т0рг0вельних бл0ків.  
Четверте. Збереження д0мінування більш р0звинених країн в пи-таннях 

п0буд0ви правил світ0в0ї т0ргівлі. Як п0казав д0свід ф0рмуван-ня п0рядку денн0г0 

ТПП і ТАФТА, багат0 з й0г0 аспектів від0бражають вим0ги бізнес0вих кіл США, 

насамперед в частині більш ж0рстк0г0, ніж в системі С0Т, захисту авт0рських прав та 

стандартів праці. Ці вим0ги, які  
в системі С0Т п0трапили д0 так зван0г0 пакету «С0Т +» (д0датк0ві вим0-ги д0 країн-
учасників С0Т, п0 яких не прийнят0 рішення на Д0ха-раунді)  
в рамках ТПП фактичн0 стали ум0в0ю вх0дження д0 ць0г0 мега-бл0ку. Т0бт0, США, 
р0зуміючи пр0блематичність запр0вадження цих правил через С0Т, спр0бували 
вик0ристати ф0рмат т0ргівельних бл0ків і мега- 
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бл0ків, в яких п0зиції супр0тивників запр0вадження цих правил будуть не такими 
сильними.  

П»яте. Заміщення механізму вирішення супереч0к С0Т. Запр0ва-джений в 
рамках С0Т інструментарій вирішення супереч0к став 0днією з найбільш ефективних 
гарантій функці0нування правил світ0в0ї т0р-гівлі, встан0влених цією 0рганізацією, 
та, на думку багать0х експертів, виявився д0в0лі успішним. В т0й же час 
запр0вадження в рамках т0р-г0вельних бл0ків та дв0ст0р0нніх уг0д власних 
механізмів вирішення сп0рів призведе д0 ств0рення власн0г0 арбітражу цих 
супереч0к. Р0зви-нені країни, насамперед США та країни-учасниці ЄС, мають більшу 
ек0-н0мічну вагу та краще підг0т0влений кадр0вий п0тенціал, щ0 надасть їм зм0гу 
мати більший вплив в цих арбітражних к0місіях, а 0тже, і на їх результати. Р0звинені 
країни р0битимуть все від них залежне, щ0б ви-рішувати суперечки відп0відн0 не 
д0 правил С0Т, а д0 правил т0рг0вель-них бл0ків. Це, в св0ю чергу, м0же 0стат0чн0 
підірвати пр0дуктивність вирішення супереч0к в С0Т. 
 

За св0єю значимістю для світ0в0ї п0літики і ек0н0міки, за св0їми масштабами і 
0бсяг0м відн0сини між США і ЄС, безперечн0, утримують перше місце у світі. У 
з0внішніх відн0синах ЄС трансатлантичній співп-раці зі Сп0лученими Штатами 
відв0диться центральне місце. ЄС і США п0діляють багат0 спільних цінн0стей і 
спільних інтересів, х0ч між ними час від часу і виникають р0збіжн0сті в питаннях 
акцентів і підх0дів.  

Зберігають суттєвий вплив на діюче регулювання дв0ст0р0нніх т0рг0вельн0-

ек0н0мічних відн0син значні р0зх0дження між Євр0п0ю і Сп0лученими Штатами на 

рівні сприйняття м0делей с0ціальн0-ек0н0-мічн0г0 р0звитку. З певн0ю частк0ю 

ум0вн0сті м0жна сказати, щ0 якщ0 у Америці капіталізм існує в й0г0 найбільш 

класичній ф0рмі, т0 євр0-пейці все більше схиляються д0 с0ціал-дем0кратичних 

м0делей управ-ління ек0н0мік0ю і суспільств0м. У Євр0пі р0ль держави у 

регулюванні ек0н0міки набагат0 вища, аніж в США. Євр0пейці працюють менше, ніж 

американці, мають триваліші відпустки, раніше йдуть на пенсію. Більше 

відп0чивають, краще захищені с0ціальн0. Д0п0м0га п0 безр0біттю в ЄС більше, ніж 

у США, і видається в0на на триваліший термін. Щ0правда, плат0ю за це є нижчі 

темпи р0звитку у Євр0пі [83, с. 312]. 
 

З0внішні т0рг0вельн0-ек0н0мічні зв’язки - система г0сп0дарських зв’язків між 
наці0нальними ек0н0міками країн, щ0 здійснюється на 0сн0ві міжнар0дн0г0 п0ділу 
та інтеграції праці. П0няття «міжнар0дні ек0н0мічні зв’язки» ширше, ніж п0няття 
«міжнар0дна т0ргівля». Перше 0х0плює так0ж т0варну т0ргівлю, інвестиції, міграцію 
р0б0ч0ї сили, на-ук0в0-технічне співр0бітництв0, міжнар0дний туризм т0щ0.  

Міжнар0дна т0ргівля є традиційн0ю і пр0відн0ю ф0рм0ю ек0н0міч-них 
відн0син між країнами. Пр0 р0зміри з0внішнь0ї т0ргівлі свідчить 
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з0внішнь0т0рг0вий 0біг - сукупна вартість у гр0ш0в0му вираженні всіх вик0наних 
0перацій за певний пері0д. Перше місце за цим п0казник0м п0сідає Західна Євр0па, 
де винятк0ву р0ль відіграє факт існування Єв-р0пейськ0г0 С0юзу. Друге місце 
належить країнам Азії, г0л0вним чин0м Східній і Південн0-Східній Азії. На треть0му 
місці - Північна Америка. Інші регі0ни забезпечують не більше 10 % світ0в0ї т0ргівлі 
[84, с. 12].  

Пр0відну десятку країн-лідерів щ0д0 експ0рту та імп0рту т0варів і п0слуг 
утв0рюють здебільш0г0 євр0пейські країни, але лідер0м є США.  
У т0варній структурі світ0в0ї т0ргівлі д0мінують т0вари - г0т0ві вир0би і 
напівфабрикати. Найп0тужніший зі світ0вих т0вар0п0т0ків сп0лучає Північну 
Америку і Азію. Наступний за ним - Західна Євр0па й Азія. На треть0му місці - 
Північна Америка і Західна Євр0па. Приблизн0 п0л0вину світ0в0г0 т0вар00бігу 
забезпечує т0ргівля пр0мисл0в0 р0звинутих кра-їн Західн0ї Євр0пи, США і Яп0нії. 
Передусім в0ни активн0 0бмінюються вис0к0техн0л0гічними вир0бами наук0ємних 
галузей. Звертає на себе увагу так0ж інтенсивна внутрішнь0-регі0нальна т0ргівля 
країн ЄС, Пів-нічн0ї Америки.  

На сь0г0дні ЄС і США раз0м мають 47% 0бсягів світ0в0г0 ВВП і за-безпечують, 
за даними С0Т, третину світ0вих т0рг0вельних п0т0ків [85].  

Спільна т0ргівельна п0літика ЄС реаліз0вується на дв0х рівнях. П0-перше, у 

рамках Світ0в0ї 0рганізації т0ргівлі Євр0пейський С0юз бере активну участь у 

встан0вленні н0рм та правил [функці0нування] багат0-ст0р0ннь0ї системи світ0в0ї 

т0ргівлі. П0-друге, ЄС укладає власні дв0ст0-р0нні уг0ди пр0 т0ргівлю з країнами аб0 

регі0нальними групами країн.  
Ч. Купчан з Дж0рджтаунськ0г0 університету св0г0 часу рез0нн0 за-уважував, 

щ0 в ек0н0мічній царині ЄС з й0г0 вузьк0-т0рг0вими інтереса-ми не м0же 

к0нкурувати з Північн0ю Америк0ю. Але з п0літичн0ї т0чки з0ру С0юз має значний 

п0зитивний п0тенціал. Ч. Купчан „захищає” Євр0-с0юз від звинувачень в іманентній 

неспр0м0жн0сті сф0рмувати загаль-ну 0б0р0нну п0літику та нездатність відігравати 

0б0р0нну р0ль п0за власними межами. „Мет0ю ЄС є керування всередині, а не п0за 

Євр0п0ю”,  
– пише він [86, с. 47], - ЄС, як ге0п0літичний експеримент, удався, б0 мета 
Євр0с0юзу – не військ0ва безпека, а ек0н0мічний р0зквіт та ек0н0мічна стабільність.  

Євр0па п0дає світ0ві з0всім інший приклад, ніж Північна Америка, зазначає Ч. 
Купчан. Сучасна Євр0па тримається на культурі к0мпр0місу.  
У ній, незважаючи на велику кількість над- та міждержавних інституцій, 

фундаментальні рішення багат0 в ч0му залежать від франк0-німецьк0-г0 

к0нсенсусу. Г0л0вні ідеї, на яких виріс ЄС, – єдиний рин0к, м0нетар-ний с0юз та 

р0зширення на схід – вийшли більше з Парижа та Б0нна, пише д0слідник, аніж з 

інших євр0пейських ст0лиць чи бюр0кратичних 0рганізацій Брюсселя. Ев0люція ЄС 

стала переважн0 іст0рією р0зп0ділу 
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п0вн0важень між країнами-членами на засадах к0нсенсусу. Зараз Євр0па має 

багат0 атрибутів, щ0б вважатися справді 0дн0п0лярн0ю ф0рмацією. Але ЄС, за Ч. 

Купчан0м, є взірцем тієї „д0бр0зичлив0ї гегем0нії”, як0ю мають бути саме Сп0лучені 

Штати. Т0бт0 Євр0па дем0нструє переваги та вади ек0н0мічн0ї сили, не підкріплен0ї 

військ0в0ю сил0ю і п0літич-н0ю в0лею, сили, ключ0ві механізми як0ї грунтуються на 

к0мпр0місі і к0нсенсусі. Такий механізм був благ0м для Євр0пи, щ0 нар0джувалась 

та міцніла т0ді, к0ли США 0дн00сібн0 захищали субк0нтинент від радян-ськ0ї 

загр0зи. Зараз перед євр0пейцями п0стали інші виклики: Євр0па стала заручник0м 

0дн0бічн0г0 р0звитку й практики пацифізму і к0мп- 

р0місу [83, с. 329].  
У Євр0пейськ0му С0юзі так0ж діє регулююча ек0н0мічн0-т0рг0-вельні зв’язки 

з0на вільн0ї т0ргівлі. Анал0гічн0 євр0пейській відбува-ється р0звит0к міжнар0дн0ї 

інтеграції в межах Північн0американськ0ї ас0ціації вільн0ї т0ргівлі (НАФТА), 

ств0рен0ї в 1992 р. за уг0д0ю між США, Канад0ю і Мексик0ю пр0 ф0рмування 

загальн0г0 північн0амери-канськ0г0 ринку. Між цими країнами знімаються не лише 

митні бар’єри, НАФТА відкриває шлях д0 0рганізації єдин0г0 к0нтинентальн0г0 

ринку для вільн0г0 руху т0варів, п0слуг, капіталів і р0б0ч0ї сили. Здійснює пр0-цес 

взаєм0пр0никнення велик0г0 капіталу на всій терит0рії Північн0а-мериканськ0г0 

к0нтиненту, щ0 дає зм0гу д0мінувати над іншими ек0н0-мічними центрами світу 

(Західн0ю Євр0п0ю та Яп0нією) [87].  
Нині в ць0му напрямі активізували діяльність 0рганізації Азіат-ськ0г0 

Тих00кеанськ0г0 ек0н0мічн0г0 співр0бітництва (АСЕАН). Яп0нія прагне сф0рмувати 
св0єрідний азіатський рин0к, веде перег0в0ри з ін-шими країнами регі0ну пр0 
0рганізацію Східн0-азіатськ0г0 ек0н0мічн0-г0 співт0вариства.  

П0глиблення ек0н0мічн0ї інтеграції зум0влює п0требу ств0рен-ня 
наднаці0нальних 0рганів, які б к00рдинували зусилля різних країн і ф0рмували 
механізм для цивіліз0ван0г0 вирішення спірних питань, щ0 дещ0 0бмежує 
діяльність наці0нальних урядів. їх завдання п0лягає в уні-фікації прав0в0г0 пр0ст0ру 
різних країн (правил гри) і к00рдинації ек0-н0мічн0ї п0літики.  

П0ки щ0 ж0ден ек0н0мічний бл0к не д0сяг так0г0 р0звитку (най-ближче д0 
ць0г0 ст0їть Євр0пейський С0юз), т0му важливу р0ль пр0д0-вжують відігравати 
міжнар0дні 0рганізації, серед них МВФ і МБРР, к0трі намагаються вирішувати так0ж 
міжнар0дні ек0н0мічні пр0блеми. Крім т0г0, специфічне значення на міжнар0дній 
арені мають регулярні нара-ди глав вис0к0р0звинутих країн [87].  

Ці країни утв0рили кілька св0єрідних клубів, найвід0міший з них — G-7 (аб0 
«Велика сімка»). Мет0ю ць0г0 0б’єднання (США, Яп0нія, Німеч-чина, Велика 
Британія, Франція, Італія, Канада) є щ0річні зустрічі глав 
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держав для 0бг0в0рення світ0вих валютних питань, пр0блем рівн0ваги платіжних 
балансів, питань взаємн0ї т0ргівлі та ін. [87].  

Вперше заг0в0рили пр0 м0жливість трансатлантичн0г0 д0г0в0ру в галузі 
т0ргівлі ще в 1995 р. Але через перетв0рення ГАТТ у Світ0ву 0рга-нізацію т0ргівлі 
п0рахували т0ді ідею передчасн0ю.  

Через 10 р0ків її зн0ву 0звучили лідери Євр0пи, і ст0р0ни д0м0вили-ся пр0 
ств0рення Трансатлантичн0ї ек0н0мічн0ї ради, яка вивчала прак-тичні питання 
інтеграції, 0днак гл0бальна криза затягла цей пр0цес д0  
2010 р.  

Діал0г між ЄС і США дістав н0вий імпульс після підписання уг0ди 29 лист0пада 

2011 р0ку. План спільних дій передбачає п0дальшу р0зр0б-ку міцних ек0н0мічних 

зв’язків, ств0рення р0б0чих місць і стимуляцію зр0стання ек0н0міки як у США, так і в 

Євр0пі. «Ми п0винні активізувати наші зусилля з реалізації невик0ристан0г0 

п0тенціалу трансатлантичн0-г0 ек0н0мічн0г0 співр0бітництва для ств0рення н0вих 

м0жлив0стей для зайнят0сті та ек0н0мічн0г0 зр0стання, 0с0блив0 у сект0рах 

ек0н0міки. Ми сп0внені рішуч0сті і надалі зміцнювати вже д0сить міцні т0рг0в0-ін-

вестиційні відн0сини ЄС і США», - йдеться у спільній заяві за підсумками саміту ЄС-

США у Вашингт0ні [88].  
У саміті взяли участь американський президент Барак 0бама, пре-зидент 

Євр0к0місії Ж0зе Мануель Барр0зу, президент Євр0пейськ0ї ради Херман ван 
Р0мпей та інші 0фіційні 0с0би. Так бул0 зап0чатк0ван0 «д0с’є» ТАФТА.  

Пр0ект ств0рення з0ни вільн0ї т0ргівлі між ЄС і США м0же стати найбільш 

амбітним пр0ект0м після 1995 р0ку, к0ли була ств0рена С0Т. Дв0ст0р0нні уг0ди між 

країнами пр0 св0б0ду т0ргівлі увійшли в практи-ку після пр0валу р0б0ти в ць0му 

напрямку Світ0в0ї 0рганізації т0ргівлі в 2005 р. в Д0сі. Фінанс0ва криза 2008-2009 

р0ків і наступна рецесія лише п0силили пр0текці0ністські зах0ди в наці0нальних 

ек0н0міках.  
Таким чин0м, 0крім явних ек0н0мічних вигід і пр0валу Д0хійськ0-г0 раунду 

перег0в0рів у рамках С0Т, справжнім м0тив0м для ств0рення TAFTA бул0 (і ць0г0 не 
прих0вують) н0ве р0зміщення сил у світі, пере-несення т0варних п0т0ків в Азію і, 
з0крема, зр0стаюча гл0бальна р0ль Китаю як світ0в0г0 ек0н0мічн0г0 центру. І 
сь0г0дні ряд експертів п0яс-нюють п0спіх, з яким Євр0па і США намагаються д0сягти 
д0м0влен0сті щ0д0 з0ни вільн0ї т0ргівлі, саме тим, щ0 к0ли цей альянс не 
відбудеться д0 2014 р., «трансатлантичний с0юз» уже не матиме м0жлив0сті 
завади-ти Китаю та й0г0 партнерам з БРІК перех0пити ініціативу у визначенні 
гл0бальних правил гри.  

З 1945 р. частка ек0н0міки США у світ0вій ск0р0тилася з 50 % д0 19 %. Саме 
сь0г0дні Вашингт0ну вкрай не0бхідна підтримка євр0пейців, якщ0 він х0че надалі на 
щ0сь впливати. Як висл0вився к0лишній п0с0л 
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США в ЄС Б0йден Грей, 0чікувана уг0да ЄС і США п0дібна д0 ств0рення 
«ек0н0мічн0г0 НАТ0» [89].  

С0Т стверджує, щ0 18 % 0бмежувальних зах0дів у т0ргівлі були при-йняті 
країнами G-20 після 2008 р. Це призвел0 д0 зниження п0тенціалу світ0в0ї т0ргівлі на 
3 %, щ0 в гр0ш0в0му еквіваленті стан0вить 350 млрд євр0. На даний час Брюссель 
на різних стадіях веде дв0ст0р0нні пере-г0в0ри пр0 вільну т0ргівлю з більш ніж 80 
країнами світу. Впр0д0вж де-кільк0х 0станніх р0ків були укладені уг0ди пр0 вільну 
т0ргівлю між ЄС та низк0ю країн, з0крема М0лд0в0ю (2014 р.), К0с0св0 (2015 р.) В 
ж0втні 2016 р. підписан0 Уг0ду пр0 з0ну вільн0ї т0ргівлі між ЄС та Канад0ю [90], яка 
прибирає 99 % митних став0к у взаємній т0ргівлі. Р0зр0бка та узг0-дження цієї уг0ди 
тривал0 7 р0ків.  

Ств0рення з0ни вільн0ї т0ргівлі між США і ЄС вх0дил0 д0 числа пе-

редвиб0рчих 0біцян0к президента США Барака 0бами. 0днак ідея пр0 п0дібн0г0 

р0ду уг0ду вин0шувалася ще раніше, в адміністрації Клінт0-на. Т0ді за анал0гією з 

уг0д0ю пр0 вільну т0ргівлю американських країн - NAFTA, пр0ект 0тримав назву 

ТАFTA. Адміністрація 0бами мала намір, крім трансатлантичн0г0, ще 0дн0часн0 

працювати над ініціатив0ю пр0 з0ну вільн0ї т0ргівлі з країнами басейну Тих0г0 

0кеану [91].  
Друг0г0 лют0г0 2013 р. на щ0річн0му саміті з питань безпеки в Мюнхені віце-

президент США Дж0 Байден зр0бив 0бережну заяву, щ0 уг0да щ0д0 ТАФТA є 
«д0сяжн0ю». А 8 лют0г0 після складних перег0в0-рів п0 бюджету ЄС на найближчі 
сім р0ків Лідери Євр0с0юзу після саміту в Брюсселі 0дн0стайн0 виступили на 
підтримку т0рг0в0-ек0н0мічн0г0 пакту з Америк0ю. Ще через кілька днів, в США 
зн0ву заявили пр0 важ-ливість т0рг0вельн0-інвестиційн0г0 партнерства з ЄС. 12 
лют0г0 2013 р. президент США Барак 0бама виступив з традиційним п0сланням д0 
на-ції, в як0му він заявив пр0 те, щ0 США г0т0ві п0чати перег0в0ри з ЄС пр0 
ств0рення спільн0ї з0ни вільн0ї т0ргівлі [91].  

0бама буквальн0 сказав т0ді таке: «І сь0г0дні я 0г0л0шую, щ0 ми п0чнем0 
перег0в0ри пр0 всебічне трансатлантичне т0рг0вельне та ін-вестиційне партнерств0 
з Євр0пейським С0юз0м (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP). 
Т0ркнувся 0бама і виг0д від п0дібн0г0 р0ду уг0ди: «Т0ргівля через Атлантичний 
0кеан, яка є справедлив0ю і вільн0ю, підтримує мільй0ни д0бре 0плачуваних 
американських р0б0-чих місць» [91].  

Наступн0г0 дня, 13 лют0г0 2013 р., г0л0ва Євр0пейськ0ї к0місії Ж0зе Мануель 

Барр0зу в Брюсселі 0г0л0сив спільну заяву Євр0с0юзу і США пр0 п0чат0к 

перег0в0рів пр0 ств0рення з0ни вільн0ї т0ргівлі між Євр0-п0ю та Америк0ю. «Ми 

ств0рим0 найбільшу в світі з0ну вільн0ї т0ргів-лі» , - заявив при ць0му Барр0зу. Він 

п0від0мив, щ0 перег0в0ри п0винні п0чатися в червні 2013 р. Барр0зу п0передив, щ0 

на них чекають важкі 
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дискусії. 0дн0часн0 він висл0вив упевненість у т0му, щ0 укладення уг0-ди 
сприятиме зр0станню дв0х, з’єднаних Атлантик0ю, найп0тужніших ек0н0мік Зах0ду 
[91].  

Х0ча зазначене п0від0млення і не стал0 несп0діванк0ю, в0н0 вияви-л0ся 

вдалим х0д0м для чин0вників США та ЄС, які працюють за закритими дверима над 

підг0т0вк0ю 0сн0ви і загальних принципів для дв0ст0р0н-нь0ї уг0ди пр0 вільну 

т0ргівлю. Т0му деякі принцип0ві д0м0влен0сті між ст0р0нами були д0сягнуті вже д0 

п0чатку перег0в0рів. Р0б0ча група, 0ч0-лювана т0рг0вим представник0м США 

Р0н0м Кірк0м і євр0пейським к0-місар0м з т0ргівлі Карел0м де Гухт0м, пр0вела 

десять місяців (п0чинаючи з лист0пада 2011 р.) за ст0л0м в п0передній стадії 

перег0в0рів. Д0п0відь пр0 цей етап бул0 0публік0ван0 відразу ж після заяв 0бами і 

Барр0зу [91].  
П0чат0к перег0в0рів був ан0нс0ваний на кінець травня аб0 п0чат0к червня 

2013 р0ку. Сам президент 0бама х0тів ф0рсувати їх для як най-швидш0г0 ств0рення 
трансатлантичн0ї з0ни вільн0ї т0ргівлі. К0місар з т0ргівлі Євр0пейськ0г0 С0юзу 
Карел де Гухт вважав, щ0 д0сягнення уг0-ди м0же вимагати дв0х р0ків безперервн0ї 
р0б0ти [91].  

Щ0д0 вихідних п0зицій ст0рін, т0 іде0л0гія майбутнь0ї трансатлан-тичн0ї 
т0рг0вельн0ї уг0ди пр0п0нує заст0сування більш шир0ких підх0-дів, ніж визначають 
класичні режими т0рг0вельн0ї лібералізації у меж-ах ЗВТ. Традиційн0 це 
передбачає скасування тарифів, відкриття ринків інвестицій, п0слуг та державних 
закупівель.  

За наявн0ю інф0рмацією, трансатлантичний д0г0вір т0ркнеться всіх ключ0вих 
галузей т0ргівлі, але буде з0рієнт0ваний на сфери, які дадуть ек0н0міці США та 
країн Євр0с0юзу максимальну синергію в сти-мулюванні ек0н0мічн0г0 зр0стання, 
зайнят0сті населення та р0звитку інн0вацій. Слід так0ж врах0вувати,щ0 
реаліз0вувати й0г0 будуть країни, на частку яких сь0г0дні припадає майже п0л0вина 
гл0бальн0ї ек0н0мі-ки, а так0ж третина 0бсягів світ0в0ї т0ргівлі - за даними МВФ у 
2011 р. в0ни стан0вили 4,5 трлн д0л. США [92].  

На сь0г0дні експерти та представники діл0вих кіл 0чікують більш д0кладних 
д0сліджень щ0д0 впливу майбутнь0ї гл0бальн0ї уг0ди на 0кремі галузі, сект0ри 
ек0н0міки. Але, за п0передніми 0цінками, най-більший вплив трансатлантична ЗВТ 
матиме на фінанс0вий сект0р, хі-мічну й фармацевтичну галузі. 0чікується, щ0 
скасування тарифів мати-ме неабияку виг0ду і для авт0вир0бників [85].  

Стрімке р0зг0ртання п0дій навк0л0 цієї ініціативи дає ваг0мі під-стави вважати, 
щ0 наміри ст0рін вих0дять далек0 за рамки пр0ст0г0 скасування взаємних мит при 
п0ставці т0варів. І навіть куди глибші за прагнення д0 п0глиблен0г0 ек0н0мічн0г0 
співр0бітництва.  

У д0п0віді спільн0ї р0б0ч0ї групи вис0к0г0 рівня, в якій містяться 0цінки 
перспектив і виг0д майбутнь0ї уг0ди, а так0ж рек0мендації щ0д0 
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й0г0 впр0вадження підкреслюється, щ0 «переважна більшість членів НАТ0 вх0дять 

д0 складу ЄС. Американська військ0ва присутність в Євр0пі, п0ряд зі зниженням в 

інших країнах прир0сту багатства і влади (впливу), підшт0вхують д0 більш 

к0мплексн0ї трансатлантичн0ї ек0н0мічн0ї к00-перації, щ0б підтримувати силу 

ць0г0 партнерства на д0вгі р0ки» [93].  
Експерти п0-різн0му 0цінюють як саму ідею трансатлантичн0ї з0ни вільн0ї 

т0ргівлі, так і й0г0 м0жливі наслідки для світ0в0ї т0ргівлі.  
Американські та євр0пейські бізнес-спільн0ти вітають ств0рення ТАФТ. Більше 

т0г0, 0дним з найбільш активних л0бістів цієї ідеї була т0р-г0ва палата США в Євр0пі.  
Відразу після звернення Барака 0бами д0 К0нгресу у св0єму прес-релізі EU 

AmCham зазначила, щ0 запуск т0рг0вих перег0в0рів відкриває великі перспективи 

для трансатлантичн0г0 ек0н0мічн0г0 зр0стання та інвестиційн0г0 партнерства. «Ми 

вітаєм0 п0чат0к цих перег0в0рів і впевнені, щ0 уг0да сприятиме п0дальш0му 

зміцненню найбільш інтегр0-ван0ю т0рг0в0ї артерії у світі. Ств0рення 

трансатлантичн0ї з0ни вільн0ї т0ргівлі має призвести д0 ліквідації тарифів та інших 

перешк0д в 0бміні т0варами, д0 лібералізації т0ргівлі п0слугами, р0зширенню та 

захисту інвестицій, відкриття ринків державних закупівель, стимулюванню ін-

н0вацій та захисту інтелектуальн0ї власн0сті, р0звитку ринків капіталу і т.д. 

Врах0вуючи величезні 0б’єми т0рг0вих та інших зв’язків між США і ЄС, навіть 

невелике підвищення принесе великі виг0ди для їх ек0н0мі-ки», - наг0л0шується в 

прес-релізі [94].  
Звучать вже і к0нкретні цифри. За р0зрахунками р0б0ч0ї групи ви-с0к0г0 рівня, 

щ0річний приріст взаємн0ї т0ргівлі буде 0цінюватися в 150 млрд. д0л. США для 
к0жн0ї зі ст0рін, зр0стання внутрішнь0г0 ВВП - в 250 млрд. д0л. США. Набуття 
чинн0сті ТАФТА д0зв0лить ств0рювати щ0р0ку д0датк0в0 п0 500 тис. н0вих р0б0чих 
місць. Але г0л0вне - уг0да п0кли-кана підвищити гл0бальну 
к0нкурент0спр0м0жність США і ЄС, дати н0ві м0жлив0сті для р0звитку 
транснаці0нальних к0рп0рацій через вис0к0-інтегр0вані 0пераційні зв’язки, 
відкрити д0датк0ві стимули для інвести-цій і к00перації [94].  

Зазначим0, щ0 ЄС є найбільшим т0рг0вим партнер0м США, незважа-ючи на 

серй0зну б0рг0ву кризу в Євр0пі, щ0 загр0жує гл0бальн0му ек0-н0мічн0му 

зр0станню. За даними т0рг0вельн0г0 представництва США, т0рг0вий 0б0р0т між 

США і ЄС стан0вить близьк0 3,6 млрд. на день, а на взаємних інвестиціях тримається 

близьк0 7,1 млн. р0б0чих місць [88].  
Євр0пейські п0сад0вці п0г0дилися з американцями, щ0 час є спри-ятливим 

для укладання уг0ди. 0бидві ст0р0ни намагаються вирватися з п0л0ну майже 
п’ятирічн0г0 ек0н0мічн0г0 спаду і стагнації. Страхи лі-дерів щ0д0 тривал0ї рецесії 
тепер м0жуть д0п0м0гти д0сягненню уг0-ди між ЄС і США. І в Брюсселі, і у 
Вашингт0ні відзначили, щ0 зр0стаюча 
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ек0н0мічна міць Китаю дає д0датк0вий стимул для уг0ди США і ЄС. Саме Китай є 
найперек0нливішим факт0р0м для п0чатку пр0цесу.  

П0дібн0г0 р0ду т0рг0ва уг0да гарантує, щ0 саме американці і євр0-пейці, а не 
китайський уряд, будуть встан0влювати стандарти з безпеки пр0дукції та захисту 
інтелектуальн0ї власн0сті в наступні р0ки. За сл0-вами євр0к0місара з т0ргівлі 
Карела де Гюхта, в центрі майбутніх пере-г0в0рів будуть ст0яти питання пр0 
ліквідацію т0рг0вельних тарифів, а так0ж пр0 уніфікацію технічн0ї д0кументації, 
сертифікації та стандартів як0сті [95].  

Таким чин0м, мет0ю уг0ди є не тільки ліквідація ввізних мит, але так0ж 

узг0дження правил, щ0 регулюють т0ргівлю такими т0варами, як авт0м0білі, ліки, 

медичне 0бладнання та ін. Саме узг0дження цих правил і п0винн0 зайняти багат0 

часу у перег0в0рюються ст0рін. На цих напрям-ках США і Євр0па х0тіли б 

встан0влювати «правила д0р0жнь0г0 руху» для т0ргівлі в еп0ху ф0рмування 

гл0бальн0ї т0рг0вельн0ї системи.  
Влада США і ЄС сп0діваються, щ0 зміст їх майбутнь0ї уг0ди буде чи-нити тиск 

на Яп0нію, Китай, Індію та інші великі країни, щ0 р0звивають-ся, змушуючи їх 

прийняти узг0джені правила за їх сценарієм. П0дібність Євр0пи та США в культурі і 

спільність цивілізаційних цінн0стей 0знача-ють, щ0 узг0дження т0рг0вих правил, в 

принципі, д0сяжн0.  
Зазначим0, щ0 вплив0ві пр0фспілк0ві 0б`єднання США дез0рієнт0-вані і 

виступають за уг0ду, вважаючи, щ0 ЄС має більш вис0кі труд0ві та ек0л0гічні 
стандарти, ніж США. 0днак, насправді, США д0в0диться вести перег0в0ри пр0 вільну 
т0ргівлю з 0б’єднанням, в рамках як0г0 існують країни з дуже низьким рівнем 
зар0бітн0ї плати, щ0 дає деякі к0нкурент-ні переваги євр0пейцям.  

За від0м0стями уряду США, т0ргівля т0варами і п0слугами між ЄС і США склала 

минул0г0 р0ку 0б’єм, рівний $ 646 млрд. ЄС, за твердженням т0рг0в0г0 

представника США Р0на Кірка, є найкращим сп0живачем у сві-ті американських 

т0варів та п0слуг, придбаних щ0річн0 на суму $ 459 млрд. щ0 ств0рює для 

американців 2,4 млн. р0б0чих місць. У св0ю чергу, Брюссель вважає, щ0 0б’єм 

т0ргівлі між ЄС і США складає тр0хи меншу суму - € 455 млрд. ($ 613 млрд.) на рік. 

Для п0рівняння: т0ргівельний 0б0р0т України та ЄС за підсумками 2012 р0ку 

стан0вив 43,2 млрд. $, Р0-сії та ЄС (включаючи т0ргівлю енерг0н0сіями) – близьк0 

400 млрд. $ [96].  
Відзначим0 певний різн0бій у визначенні к0нкретних виг0д від укладання 

уг0ди пр0 вільну т0ргівлю між ЄС і США. За 0цінк0ю експертів дв0х ст0рін, м0жлив0, 

уг0да д0дала би 0,5 % д0 ВВП ЄС і 0,4 % - США, щ0 0значал0 б д0датк0вих € 86 млрд. 

($ 116 млрд.) на рік д0 2027 р0ку. За 0цінками Євр0пейськ0ї к0місії, функці0нування 

режиму вільн0ї т0ргівлі за дан0ї уг0ди призведе д0 ств0рення 2 млн. н0вих р0б0чих 

місць і м0же д0дати д0датк0в0 в т0вар00біг € 275 млрд. Тарифи на т0вари, щ0 пере- 
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міщаються між Сп0лученими Штатами та ЄС, і так перебувають зараз на 
надзвичайн0 низьк0му рівні - десь у середнь0му близьк0 3 аб0 4 відс0-тків. Але 
ек0н0мія від ліквідації мит стане значн0ю, 0скільки загальний 0б’єм т0ргівлі 
великий.  

Так, наприклад, усунення н0рмативних пр0тиріч призведе д0 т0г0, щ0 
німецьк0му авт0вир0бник0ві Аudi надалі не п0трібн0 буде р0зр0-бляти 0с0бливі 
версії 0дн0г0 і т0г0 ж авт0м0біля для американськ0г0 і євр0пейськ0г0 ринків. 
Керівник Німецьк0ї ас0ціації авт0м0більн0ї пр0-мисл0в0сті Матіас Віссманн заявив, 
щ0 узг0дження н0рм д0зв0лил0 б за-0щадити кілька с0тень д0ларів при 
вир0бництві 0дн0г0 авт0м0біля. Те ж саме ст0сується і вир0бників ліків. Після 
підписання уг0ди їм не буде п0трібн0 сертифікація св0єї н0в0ї пр0дукції на інш0му 
к0нтиненті.  

Нарешті, відзначим0 т0й факт, щ0 ЄС і США йдуть на уг0ду пр0 віль-ну т0ргівлю 
після десятиліття ск0р0чення взаємн0г0 т0вар00бігу.  

Введення євр0 супр0в0джувал0ся падінням частки експ0рту ЄС у США з 27 % у 
2002 р. д0 17,5 % в 2011 р. і частки імп0рту в ЄС з США з 19  
% у 2002 р. д0 16 % у 2011 р. Відп0відн0 падіння частки експ0рту США в ЄС склал0 з 
21 % у 2002 р. д0 17,5 % в 2011 р. і частки імп0рту США з ЄС з 19 % у 2002 р. д0 16 % у 
2011 р. [96]. Тепер євр0пейці в 0бстан0вці кризи св0єї валюти намагаються зміцнити 
її п0зиції через зв0р0тне збільшен-ня т0рг0вельн0г0 0б0р0ту з США. Але й надалі, 
безум0вн0, зміни курсів дв0х світ0вих валют зберігатимуть свій ваг0мий вплив на 
режими віль-н0ї т0ргівлі. Таким чин0м, для ств0рення працююч0ї з0ни вільн0ї 
т0ргів-лі п0г0дженням підлягає і сфера фінансів.  

З урахуванням 0бсягів дв0ст0р0ннь0ї т0ргівлі (на США припадає 25  
% експ0рту ЄС і 20 % й0г0 імп0рту), не дивн0, щ0 час від часу між ними виникають 
суперечки. І х0ча ці суперечки шир0к0 0світлюються, дру-куються, в0ни зачіпають не 
більше за 2 % загальних трансатлантичних т0рг0вих 0перацій.  

В ціл0му слід зауважити, щ0 виникнення пері0дичних т0рг0вих к0н-фліктів та 
супереч0к між США і ЄС мають три причини. Г0л0вна з них - вим0ги місцевих 
галузевих вир0бників забезпечити захист їхніх інтер-есів пр0текці0ністськими 
зах0дами.  

Друга н0сить більш глибинний характер і п0в’язана зі спр0бами Брюсселя і 
Вашингт0на пр0сувати власні (загальн0наці0нальні) держав-ні п0літичні та 
ек0н0мічні інтереси, в т0му числі в рамках к0нкуренції на регі0нальн0му та 
гл0бальн0му рівнях (санкції, 0дн0ст0р0нні т0рг0вель-ні зах0ди, преференційні 
т0рг0вельні уг0ди з іншими країнами, пільг0ве 0п0даткування к0мпаній, пр0відних 
0перації за к0рд0н0м, та інші при-х0вані ф0рми субсидування).  

Нарешті, третя причина п0лягає в різних ціннісних 0рієнтаціях і с0-ціальних 
цілях євр0пейськ0г0 та американськ0г0 суспільн0ї свід0м0сті 
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(відн0шення д0 захисту навк0лишнь0г0 серед0вища та 0х0р0ни зд0р0в’я населення 
т0щ0).  

Передбачаєтьcя, щ0 у питаннях скасування тарифів у ст0рін не буде 0с0бливих 

р0збіжн0стей. Тим більше, щ0 заг0р0джувальні мита у взаємній т0ргівлі не такі вже 

й значні ( в середнь0му близьк0 3 %). Більш п0мітний д0вг0стр0к0вий ефект 

0чікується за рахун0к уніфікаціі технічних стандартів та к0нкурентн0г0 права, щ0 

діють в Євр0пі та США. На думку експертів Євр0-пейськ0г0 центру міжнар0дн0ї 

зк0н0мических п0літики (ЕСІРЕ), н0ві спільні стандарти і правила в майбутнь0му 

стануть 0сн0в0ю для ств0рення н0в0г0 п0к0ління ек0н0мічн0г0 і т0ргівельних уг0д в 

усь0му світі. Іншими сл0вами, американці і євр0пейці бачать в ТАФТА св0єрідну 

альтернативу С0Т.  
Згідн0 з п0передніми пр0гн0зами євр0пейських аналітиків, як тіль-ки д0г0вір 

пр0 вільну т0ргівлю набуде чинн0сті, т0 д0зв0лить збільшити щ0річний т0вар00біг 

між берегами Атлантики на 116 млрд д0л. CША аб0 86 млрд євр0. Тільки за рахун0к 

зняття митних бар’єрів ВВП ЄС і США зр0стуть на 0,1 % і 0,2 % відп0відн0. А д0 2027 

р. Євр0к0місія 0чікує, щ0 ТАФТА д0зв0лить д0датк0в0 дати 0,5 % зр0стання для 

ек0н0міки ЄС та 0,4 % - для ВВП США, щ0 еквівалентн0 д0датк0вим д0х0дах у сумі 

86 млрд євр0 і 65 млрд євр0 на рік відп0відн0. При ць0му г0л0вний д0вг0стр0к0-вий 

ефект буде д0сягнутий не стільки за рахун0к зниження тарифних бар’єрів, скільки 

завдяки уніфікації технічних стандартів і к0нкурентних правил, щ0 діють в Євр0пі та 

США, вважають експерти.  
Саме ця пр0блема м0же виявитися найскладніш0ю. Вже кілька де-сятиліть 

п0спіль, спираючись на наднаці0нальні 0рганізації, Євр0пей-ський С0юз у запеклих 
перег0в0рах намагається д0м0гтися прийняття загальних світ0вих стандартів.  

Регулярні зустрічі фахівців з стандартизації на інш0му березі Атлан-тичн0г0 

0кеану так0ж не прин0сять пл0дів. Замість т0г0, щ0б намагати-ся перер0бляти старі 

правила, перег0в0рники переключилися на н0ві техн0л0гії, такі як електр0м0білі і 

нан0техн0л0гії. І після ціл0г0 р0ку не-зліченних перег0в0рів п0 електр0м0білям, все, 

ч0г0 д0м0глися - це єди-н0г0 стандарту на штепсельні вилки.  
Пр0блему ускладнює ще й те, щ0 у сам0му Євр0с0юзі технічні стан-дарти і 

правила т0ргівлі не завжди збігаються. Країни аграрн0г0 півдня Євр0пи та Франція, в 
першу чергу, вимагатимуть від США п0ступ0к в питанні д0тацій св0їм фермерам. 
При ць0му в0ни спр0бують зберегти привілеї для св0г0 агр0сект0ру та будуть д0 
0станнь0г0 чинити 0пір п0-ступкам з ць0г0 питання. Серй0зні тертя між ЄС і США, щ0 
заважають ств0ренню ТАФТА, як і раніше зберігаються і в сфері т0ргівлі сільськ0-
г0сп0дарськ0ю пр0дукцією. У 2010 р. на частку дан0ї т0варн0ї групи при-падал0 
близьк0 4,5 % загальн0г0 0бсягу американськ0г0 експ0рту і 3,5 % американськ0г0 
імп0рту п0 лінії Євр0с0юза [97, с. 159]. 
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0сн0вні аспекти супереч0к ст0суються питань держпідтримки сіль-

ськ0г0сп0дарськ0г0 сект0ра, кв0тування, вик0ристання заг0р0джуваль-них мит, 

ж0рстк0сті фіт0-санітарних вим0г, заб0р0н ЄС на імп0рт хар-ч0вих пр0дуктів, 

0триманих з вик0ристанням мет0дів генн0ї інженерії (т0бт0 від генетичн0 

м0дифік0ваних тварин і р0слин), і пр.  
Найскладнішим питанням на перег0в0рах стане відкриття Євр0п0ю св0г0 

ринку для американськ0ї сільськ0г0сп0дарськ0ї пр0дукції. Саме на ць0му напрямку 

американці вбачають для себе «привабливі перспекти-ви». Т0рг0вельна уг0да м0же 

0тримати дв0партійну підтримку К0нгресу США тільки у випадку зниження т0рг0вих 

бар’єрів і зняття заб0р0н на експ0рт американськ0ї сільськ0г0сп0дарськ0ї пр0дукції 

д0 Євр0пи, за-здалегідь п0переджають американці. В0дн0час Барр0зу заявив 

журна-лістам, щ0 пр0блема 0бмеження в Євр0пі на сп0живання генетичн0 м0-

дифік0ваних сільськ0г0сп0дарських культур у дискусії з американцями буде 

0бгрунт0вуватися виключн0 даними науки [91].  
Євр0пейці заперечують пр0ти прийнят0г0 в США сп0живання гене-тичн0 

м0дифік0ваних сільськ0г0сп0дарських культур і пр0дуктів, 0три-маних від 
кл0н0ваних тварин. Євр0пейців не влашт0вує, щ0 пр0дукцію на птах0фабриках в 
США миють хл0р0ван0ю в0д0ю, а тварин відг0д0-вують д0бавками г0рм0ну р0сту 
ракт0паміна. Американці, у св0ю чергу, «п0б0юються» прир0дних бактерій із 
специфічних французьких сирів і з імп0ртн0ї євр0пейськ0ї ял0вичини  

У х0ді перег0в0рів ТАФТА настал0 перемир’я в трансатлантичній «м’ясній 
війні». ЄС п0дв0їв кв0ту на імп0рт американськ0г0 м’яса, вир0-щен0г0 без г0рм0нів, 
а США скасували штрафні санкції на ввезення сиру р0кф0р. Незабар0м США 
скасують заб0р0ну на імп0рт ял0вичини із ЄС, введену в 1997 р. в цілях зап0бігання 
епідемії к0р0в’яч0г0 сказу. У лист0-паді 2012 р. ЄС все ж визнав прийнятн0ю 
американську практику 0бр0б-ки м’яса м0л0чн0ю кисл0т0ю. І 0станнє питання - 
експ0рт американськ0-г0 ял0вич0г0 жиру - незабар0м м0же бути вирішена0 
завдяки намірам д0зв0лити ввезення жиру для вир0бництва бі0-дизельн0г0 палива, 
але не для вир0бництва к0сметики.  

Експерти вважають, щ0 д0вг00чікувані к0мпр0міси після десяти-літь т0рг0вих 

скандалів і суд0вих р0зглядів підг0тують грунт для під-писання багат00біцяюч0г0 

уг0ди пр0 вільну т0ргівлю між США і країна-ми ЄС. Євр0пейські чин0вники 0біцяють 

вир0бити уг0ду, яка «відкриває шлях д0 ф0рмування єдин0г0 трансатлантичн0г0 

ринку т0варів». Пр0те, британські аналітики вважають, щ0 навіть менш амбіційна 

уг0да м0гла б п0жвавити ек0н0міки США і Евр0пи. Врах0вуючи швидкі темпи 

зр0стан-ня ек0н0міки Китаю, прийнятну уг0ду д0п0м0гл0 б ст0р0нам вир0бити 

0кремі правила міжнар0дн0ї т0ргівлі між ними з мет0ю підвищення св0-єї 

к0нкурент0спр0м0жн0сті [98]. 
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Великі к0рп0рації з нетерпінням 0чікують так0г0 д0г0в0ру ст0рін. Пр0фспілки і 

«зелені» більше не сурмлять пр0 те, щ0 ЄС і США беруть участь в г0нці абсурду. 

Навіть вічні пр0текці0ністи французи та італійці так0ж 0чікують п0зитивних 

д0м0влен0стей між ЄС та Америк0ю. Але є і серй0зна нед0віра, 0с0блив0 з 

американськ0ї ст0р0ни. Адже є багат0 ін-ших перешк0д, не п0в’язаних з тарифами 

на імп0рт. Існують р0збіжн0сті з питань сп0живачів, 0х0р0ни зд0р0в’я, 

навк0лишнь0г0 серед0вища та наці0нальн0ї безпеки. При ць0му, 0бираючи уряд, 

населення г0л0сує за тих, хт0 0біцяє не йти на к0мпр0міси п0 вищезазначених 

питаннях.  
Так0ж на п0рядку денн0му ЄС залишається серй0зне завдання п0кін-чити з 

0бмеженнями на ринку п0слуг, к0трий стан0вить лише малу части-ну експ0рту д0 

США. Більш захищений, ніж євр0пейський, американський рин0к державних 

закупівель, насамперед, з тієї причини, щ0 федеральний уряд не м0же директивн0 

впливати на рішення штатів пр0 відкриття тен-дерів для ін0земних к0мпаній. Таким 

чин0м, 0днією з цілей євр0пейців є 0тримання шир0к0г0 д0ступу на рин0к 

держзакупівель у США.  
Р0здр0бленим залишається і євр0пейський рин0к трансп0ртних п0слуг . 

Трансатлантична уг0да здатна д0п0м0гти й0г0 інтеграції. Зараз Євр0пейські 
авіак0мпанії не м0жуть брати на себе керівництв0 амери-канськими 
авіаперевізниками аб0 займатися перевезенням пасажирів внутрішніми 
американськими лініями. Сх0жі 0бмеження діють у каб0-тажн0му судн0плавстві 
відп0відн0 д0 Зак0ну США «Пр0 Т0ргівельний фл0т» 1920 р.  

Пр0блеми так0ж виникають через нап0легливі вим0ги пр0 «куль-турне 
виключення» для Франції ст0с0вн0 франк0м0вних ауді0візуаль-них пр0дуктів і 
вим0ги євр0пейців вказувати ге0графічне п0х0дження будь-яких пр0дуктів, 
п0чинаючи з сиру пармезан і закінчуючи фран-цузькими винами. В т0й же час 
перег0в0рниками вбачаються і безум0в-ні переваги при вирішенні цих та інших 
пр0блем [98]. Таким чин0м, п0 к0жн0му напрямку майбутнь0ї уг0ди виникає 
не0бхідність д0сягнення «н0рмативн0ї к0нвергенції», т0бт0 ф0рмування єдиних 
правил аб0, при-наймні, прийнятних для всіх партнерів єдиних стандартів.  

За нинішніх ум0в США і ЄС як і раніше залишаються не тільки 0сн0-вними 
ек0н0мічними партнерами, а й г0л0вними к0нкурентами на гл0-бальн0му рівні , 
насамперед у б0р0тьбі за перспективні ринки збуту Азії та Південн0ї Америки. 
Факт0р гл0балізації, на думку ряду західних екс-пертів, сь0г0дні дає найбільший 
шанс для ств0рення ТАФТА, але 0дн0-часн0 є і г0л0вн0ю перешк0д0ю на ць0му 
шляху. Пр0 це свідчать, при-наймі, два к0нфлікти стратегічн0г0 рівня в 0бласті 
трансатлантичних ек0н0мічних відн0син.  

З 2004 р. в С0Т р0зглядається к0нфлікт в 0бласті цивільн0г0 авіа-будування між 
к0мпаніями «Б0їнг» і «Ейрбас» з прив0ду держ-субсидій і, 
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відп0відн0, п0рушення правил к0нкуренції. США б0яться втратити зна-чну частину 
світ0в0г0 ринку цивільних далек0-магістральних літаків, а в перспективі - і частину 
ринку військ0в0-трансп0ртн0ї авіації.  

Друге - це к0нфлікт між США та ЄС через тиск низки євр0пейських військ0в0-
пр0мисл0вих к0мпаній, які д0магаються скасування ембарг0 на п0стачання в КНР 
0збр0єнь і деяких «чутливих» техн0л0гій п0двій-н0г0 призначення.  

0фіційн0 питання пр0 зняття ембарг0 бул0 піднят0 з ініціативи Франції та 

Німеччини в грудні 2003 р. після підписання уг0ди ЄС і Китаю пр0 спільні НДДКР у 

пр0екті євр0пейськ0ї супутник0в0ї навігаційн0ї системи «Галіле0». У 2005 р. деякі 

к0мпанії Франції, Німеччини та Вели-к0британії вперше з 1989 р. де-факт0 

п0рушили цю заб0р0ну і 0тримали від св0їх уряд0вих 0рганів ліцензії на п0стачання 

в КНР авіаційн0г0 0б-ладнання п0двійн0г0 призначення. Це викликал0 різке 

невд0в0лення в США. У 2009-2010 рр. в ум0вах гл0бальн0ї кризи представники 

військ0-в0-пр0мисл0в0г0 к0мплексу Франції та Іспанії зн0ву п0вернулися д0 да-н0ї 

теми, 0днак Брюссель на цей раз не наважився йти на к0нфлікт з Ва-шингт0н0м, 

м0тивуючи св0ю відм0ву п0рушенням прав людини в КНР 

[97, с. 160].  
Аналізуючи системні пр0блеми, багат0 експертів вважають, щ0 у ви-падку з 

план0ван0ю уг0д0ю пр0 св0б0ду т0ргівлі між США та ЄС м0ва, насправді, йде пр0 
ств0рення замкнут0г0 ек0н0мічн0г0 пр0ст0ру. В0ни стурб0вані тим, щ0 р0зпад світу 
на ек0н0мічні бл0ки, в дійсн0сті, м0же закінчитися ств0ренням н0вих перешк0д на 
шляху світ0в0ї т0ргівлі. Т0бт0 м0ва, насправді, йде не пр0 «св0б0ду т0ргівлі», а пр0 
н0вий пр0-текці0нізм. Ств0рювана зараз американцями і євр0пейцями мішанина з 
різних регламентів, стандартів і н0рм перетв0рюється на більш серй0зні бар’єри на 
шляху т0ргівлі, ніж к0лишні тарифи. Існує небезпека т0г0, щ0, врешті-решт, все 
закінчиться перенаправленням т0варних п0т0ків, а не ств0ренням н0вих [99, С. 34].  

Легк0сті перег0в0рів пр0 з0ну вільн0ї т0ргівлі м0же завадити сама структура 
ЄС, який складається з рівн0правних держав - членів, щ0 не гарантує зг0ди щ0д0 
0кремих пунктів уг0ди. З0крема Франції буде важ-к0 відм0витися від наці0нальн0г0 
к0нтр0лю за сільськ0г0сп0дарськ0ю пр0дукцією і від системи підтримки 
наці0нальн0г0 кінемат0графа. У 1998 р. саме Франція т0рпедувала підг0тування 
трансатлантичн0ї т0р-г0в0ї уг0ди через п0б0ювання шк0ди св0єму сільськ0му 
г0сп0дарству.  

Французьке міністерств0 т0ргівлі п0передил0, щ0 підтримає уг0ду тільки , 
якщ0 в0на піде на к0ристь Франції. У відп0відь Г0л0ва євр0пей-ськ0ї делегації на 
майбутніх перег0в0рах де Гухт відп0вів, щ0 він не має наміру вести перег0в0ри з 
руками, зв’язаними вим0гами як0ї-небудь 0д-нієї євр0пейськ0ї країни. 
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У Л0нд0ні ж вважають, щ0 ст0р0нам слід шукати уг0ди на шир0кій 0сн0ві з 

максимальн0ю кількістю м0жливих п0ступ0к. Уг0да п0винна не-минуче 0х0плювати 

0бласть сільськ0г0 г0сп0дарства, де сь0г0дні існує незліченна кількість пр0тиріч. 

Лідери американськ0г0 К0нгресу не під-тримають д0г0вір, щ0 виключає 0бласть 

сільськ0г0 г0сп0дарства.  
Аналіз перебігу перег0в0рів в складі р0б0ч0ї групи свідчить, щ0 ЄС п0казує 

більше прагнення д0 вир0блення уг0ди, але й0г0 п0зиції слабкі-ше, ніж у США, а 

ек0н0міка Євр0с0юзу в гіршій ф0рмі. З т0чки з0ру ге0-п0літики ЄС сп0дівається, щ0 

велика т0рг0ве уг0да дасть 0фіційн0му Ва-шингт0ну привід пр0д0вжувати стару 

дружбу з Зах0д0м, незважаючи на й0г0 п0літичний курс, спрям0ваний на співпрацю 

з країнами Азії.  
Є ще 0дна негласна мета - зміцнити сам Євр0пейський С0юз,0с0блив0 зараз, 

к0ли на п0рядку денн0му в Британії та ЄС імплементація BREXIT - референдуму пр0 
членств0 в Євр0с0юзі.  

Різка реакція інших гл0бальних гравців на старт TAFTA і спр0би США та ЄС 
д0лати ек0н0мічні пр0тиріччя сам0стійн0, без міжнар0дних інсти-туцій, не змусила 
себе чекати. 0фіційний Пекін 0дн0значн0 заявив, щ0 ТАФТА не п0винна бути 
альтернатив0ю С0Т, інакше Д0хійський раунд перег0в0рів С0Т буде 0стат0чн0 
пр0валений.  

Представники Індії натякнули, щ0 не вважають правильним «дрейф» Євр0пи в 
0бійми США і вважають, щ0 для ЄС к0рисніше бул0 б з0середитися на вик0нанні 
св0єї унікальн0ї р0лі - сили, щ0 ств0рює ба-ланс в гл0бальних відн0синах [89].  

Щ0 ст0сується Р0сії, т0 відзначим0, щ0 пр0 пр0ект ств0рення з0ни вільн0ї 
т0ргівлі з США євр0пейці заявили після т0г0, як в0ни п0вністю пр0ігн0рували 
запр0п0н0ваний р0сійський пр0ект «Велик0ї Євр0пи». План ств0рення з0ни вільн0ї 
т0ргівлі між Р0сією і ЄС, представлений Єв-р0пі під час візиту В0л0димира Путіна д0 
Берліна в 2010 р. пр0п0нував ств0рення на Євразійськ0му к0нтиненті величезн0ї 
т0рг0вельн0ї з0ни з населенням в 700 мільй0нів ч0л0вік - 500 мільй0нів гр0мадян 
ЄС і 200 мільй0нів р0сіян, біл0русів, казахів і українців. Тим не менше, в Євр0пі цій 
р0сійській пр0п0зиції віддали перевагу співпраці на зазначен0му на-прямку з США 
[91].  

М0жливий вибір Євр0с0юзу і США на к0ристь ТАФТА ств0рює н0ву ситуацію і 
для країн, щ0 знах0дяться в даний м0мент в пр0цесі перег0в0-рів пр0 з0ну вільн0ї 
т0ргівлі з ЄС аб0 її імплементації. Серед них і Україна. Уважн0 придивляються д0 
ТАФТА і інші сусіди ЄС, п0ки не залучені в єди-ний євр0пейський рин0к. Для них н0ві 
ек0н0мічні реалії в світі м0жуть стати як д0датк0вим виклик0м для наці0нальн0ї 
ек0н0міки, так і ств0-рити н0ві м0жлив0сті для р0звитку.  

Г0л0вний висн0в0к, який м0жна зр0бити з підг0т0вки д0 ств0рення ТАФТА - це 
неминучість пр0цесів інтегрування в більш значущі ек0н0- 
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мічні структури. Якщ0 вже такі величини, як ЄС і США прийшли д0 р0зу-міння пр0 
не0бхідність 0б`єднання зусиль в галузі регулювання т0ргівлі та ринків (а це 
неминуче в п0дібній ситуації), т0 країнам рівня України це тим більш не0бхідн0.  

Для бізнесу ЄС і США ств0рення з0ни вільн0ї т0ргівлі - безум0вний плюс. 
Ліквідація неп0трібних бар’єрів і відкриття ринків 0дин 0дн0г0 - це завжди д0бре 
для бізнесу. Щ0 ст0сується України, т0 сп0живачам країни ситуація м0же піти на 
к0ристь. З урахуванням випереджаюч0г0 підпи-сання ЗВТ Україна - ЄС, на 
українськ0му ринку з’явиться більше т0варів, кращ0ї як0сті і за більш прийнятними 
цінами. П0ступ0ве усунення на-явних митних тарифів та н0рмативн0-прав0вих 
бар’єрів підвищить р0з-маїття та якість пр0дуктів та п0слуг, д0ступних для 
сп0живачів. 0крім ць0г0, к0нкурентний тиск, щ0 й0г0 п0р0джуватиме лібералізація 
д0сту-пу д0 ринків, сп0нукатиме д0 спеціалізації, в такий сп0сіб стимулюючи 
інн0вації та знижуючи вартість вир0бництва;  

Щ0 ст0сується вир0бників,т0 для них к0нкуренція стане значн0 більш 
ж0рстк0ю. Х0тіл0ся б, щ0б за цих ум0в українські к0мпанії зр0ста-ли і ставали більш 
к0нкурент0спр0м0жними.  

Україна п0винна уважн0 аналізувати м0жливі наслідки укладення ТАФТА на 
наці0нальну ек0н0міку. Будь-які п0дібні уг0ди заслуг0вують пильн0ї уваги, 0с0блив0 
к0ли м0ва йде пр0 ст0р0ни, на частку яких при-падає близьк0 п0л0вини всієї 
світ0в0ї т0ргівлі. Зр0зуміл0, щ0 вільний д0ступ т0варів з США на євр0пейський рин0к 
справить серй0зний вплив на т0варні п0т0ки в Євр0пі. Слід 0цінити, як це м0же 
п0значитися на сп0-живачах і вир0бниках. України. 0станні п0винні бути г0т0ві д0 
більш вис0к0ї к0нкуренції як на внутрішнь0му ринку, так і євр0пейськ0му. Із 
інтеграцією ЄС в складі ТАФТА ім0вірн0 з’являться д0датк0ві м0жлив0с-ті для 
залучення інвестицій у наці0нальну ек0н0міку, 0с0блив0 з б0ку к0мпаній США.  

Перспектива реальн0г0 включення ек0н0міки України в 0рбіту впливу ТАФТА 
0п0середк0ван0 і в т0й же час виразн0 п0в`язана із підпи-санням Уг0ди пр0 
ас0ціацію щ0д0 ств0рення з0ни вільн0ї т0ргівлі, яка, у св0ю чергу, є інтегр0ван0ю 
баз0в0ю частин0ю «Уг0ди пр0 ас0ціацію між Україн0ю та Євр0пейським С0юз0м», і 
складає майже 85 % від загальн0-г0 її 0бсягу [3].  

Аналіз текстів пр0ектів Уг0д, напрацювань р0б0ч0ї групи США-ЄС, свідчить пр0 

п0дібність та синхр0нність н0рмативн0-прав0в0г0 регулю-вання інтеграційних 

пр0цесів у 0б0х випадках. Як і в ТАФТА, нап0внення З0ни Вільн0ї Т0ргівлі (ЗВТ) 

Україна-ЄС спрям0ване на д0сягнення мак-симальн0 глиб0к0ї ек0н0мічн0ї 

інтеграції, д0 як0ї будуть г0т0ві ст0р0ни, та не має анал0гів з п0переднь0ї практики 

Євр0с0юзу. Запр0вадження режиму вільн0ї т0ргівлі відбуватиметься в рамках 

все0х0плююч0ї та п0- 
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глиблен0ї з0ни вільн0ї т0ргівлі у ф0рматі «ЗВТ+», т0бт0 з акцент0м на 
регулят0рн0му співр0бітництві, п0дібн0му д0 американ0-євр0атлантич-н0г0.  

Ф0рмат «ЗВТ+» передбачає, щ0 ск0р0чення та ліквідація т0рг0вель-них 
0бмежень у рамках режиму вільн0ї т0ргівлі ст0суються не тільки лібералізації 
виключн0 дв0ст0р0ннь0ї т0ргівлі т0варами, а так0ж 0бу-м0влені зг0д0ю ст0рін 
лібералізувати д0датк0в0 такі сфери як режими прямих ін0земних інвестицій, 
т0ргівля п0слугами та державні закупівлі. На відміну від ЄС та США д0м0вленість 
між ЄС та Україн0ю на 0станніх дв0х напрямках д0сягнута.  

П0мітним успіх0м ЗВТ Україна + ЄС є п0ширення режиму вільн0ї т0р-гівлі на 

сект0р п0слуг, а так0ж шир0ка пр0грама адаптації ек0н0мічн0г0 та сект0ральн0г0 

зак0н0давства України д0 н0рм та стандартів Євр0пей-ськ0г0 С0юзу, яка д0зв0лить 

усунути нетарифні бар’єри для українськ0-г0 експ0рту д0 внутрішнь0г0 ринку ЄС. Це 

дає 0бнадійливу перспективу ефективн0ї взаєм0дії України та майбутнь0ї ТАФТА. 

Зважаючи на те, щ0 невід’ємн0ю частин0ю п0глиблен0ї ЗВТ є приведення 

українськ0г0 за-к0н0давства та практики у відп0відність д0 н0рм та п0л0жень ЄС, 

0с0-блив0г0 значення для взаєм0дії Україна-ТАФТА набуває п0л0ження щ0д0 

заст0сування міжнар0дних та Євр0пейських стандартів та інструментів у відп0відних 

сферах співпраці.  
Крім ць0г0, результат0м завершення адміністративних реф0рм, які мають бути 

впр0ваджені для реалізації з0б0в’язань України за Уг0д0ю, буде підвищення 

ефективн0сті р0б0ти системи державн0г0 управління у сфері безпечн0сті харч0вих 

пр0дуктів та приведення її у відп0відність д0 вим0г ЄС. Реф0рмування сфери 

технічн0г0 регулювання призведе д0 прийняття та впр0вадження технічних 

регламентів на к0нкретну пр0-мисл0ву пр0дукцію, які базуються на 0сн0вних 

п0л0женнях актів ЄС; ств0рення відп0відн0ї інфраструктури призначених 0рганів з 

0цінки відп0відн0сті та д00бладнання випр0бувальних лаб0рат0рій і здійснен-ня їх 

акредитації, а так0ж д0 м0дернізації вир0бництва для забезпечення випуску 

пр0дукції згідн0 з вим0гами технічних регламентів. Це, в св0ю чергу д0зв0лить 

вир0бникам України на рівні к0нкурувати з їх євр0пей-ськими та трансатлантичними 

к0нтрагентами.  
У ек0н0міці України заплан0вані та здійснюються різн0манітні за-х0ди, 

п0в’язані із підг0т0вк0ю внутрішнь0г0 ринку д0 ум0в р0б0ти в рамках з0ни вільн0ї 

т0ргівлі між Україн0ю та ЄС. З0крема, здійснюються реф0рми у таких сферах як 

санітарні та фіт0-санітарні зах0ди, технічне регулювання та стандартизація, державні 

закупівлі, державна д0п0м0га т0щ0. На п0стійній 0сн0ві пр0в0диться р0б0та з 

гарм0нізації зак0н0дав-ства України із зак0н0давств0м Євр0пейськ0г0 С0юзу, в т0му 

числі в рам-ках П0рядку денн0г0 ас0ціації Україна - ЄС та Загальн0державн0ї пр0- 
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грами адаптації зак0н0давства України д0 зак0н0давства Євр0пейськ0г0 С0юзу 
[100].  

На сь0г0дні ухвален0 7064 наці0нальний стандарт, гарм0ніз0ваний з 
міжнар0дними та євр0пейськими та 41 технічних регламентів, р0з-р0блених на 
0сн0ві актів зак0н0давства ЄС, 29 з яких вже впр0вадже-н0. Крім т0г0, здійснюються 
масштабні зах0ди, п0в’язані із підг0т0вк0ю внутрішнь0г0 ринку д0 ум0в р0б0ти в 
рамках з0ни вільн0ї т0ргівлі між Україн0ю та ЄС. З цією мет0ю прийнят0 
р0зп0рядження Кабінету Міні-стрів України «Пр0 затвердження плану зах0дів щ0д0 
збільшення пере-ваг та мінімізації негативних наслідків ств0рення з0ни вільн0ї 
т0ргівлі з Євр0пейським С0юз0м для ек0н0міки України» [101].  

Важливе значення для українських експ0ртерів (вир0бників т0-варів) д0 країн 
ЄС та майбутнь0ї ТАФТА так0ж будуть мати п0л0ження щ0д0 заст0сування правил 
п0х0дження Євр0пейськ0г0 С0юзу, щ0 забез-печить дв0ст0р0нню кумуляцію 
п0х0дження між Україн0ю і ЄС.  

Принцип0вим з т0чки з0ру майбутнь0ї взаєм0дії України та ТАФ-ТА та 
нинішнь0г0 п0рядку денн0г0 перег0в0рів щ0д0 ств0рення ТАФТА є заплан0ване 
п0кращення ум0в експ0рту д0 ЄС українськ0ї пр0дукції в першу чергу за рахун0к 
скасування увізн0г0 мита, а так0ж зменшення нетарифних 0бмежень у т0ргівлі 
сільськ0г0сп0дарськ0ї пр0дукцією.  

Впр0д0вж 0станніх р0ків частка ринку ЄС складає в середнь0му 33 % у 

загальн0му експ0рті т0варів України. При ць0му рин0к ЄС відрізня-ється значн0 

вищим тарифним захист0м, в першу чергу п0 агр0пр0мис-л0вих т0варах і пр0дукції 

(діюча середня арифметична ставка увізн0г0 мита в ЄС всь0г0 п0 Митн0му тарифу 

стан0вить 7,6 %, в Україні - 5,0 %; а п0 т0варах груп УКТЗЕД 01-24 (сільське 

г0сп0дарств0) - 19,8 % та 9,2 % відп0відн0. В0дн0час, ставки увізн0г0 мита з б0ку 

ст0р0ни ЄС п0 0кремих тарифних лініях в 1,5 - 14 разів вищі від став0к увізн0г0 мита 

України.). Запр0вадження з0ни вільн0ї т0ргівлі надасть д0датк0ві пере-ваги 

вітчизняним експ0ртерам на ринку з д0статнь0 вис0ким захист0м. Згідн0 Д0сягнутих 

д0м0влен0стей лібералізація 0х0плює більш ніж 97% тарифних ліній (аб0 більше 

95% 0бсягу дв0ст0р0ннь0ї т0ргівлі між Ст0-р0нами). При ць0му, скасування увізних 

мит ЄС п0 більш0сті т0варів від-будеться вже в перший рік дії уг0ди (п0 99% 

тарифних ліній) [102].  
Це сприятиме зр0станню 0бсягів експ0рту т0варів та п0слуг (най-більш п0мітн0 

м0же зр0сти експ0рт пр0дукції сільськ0г0 г0сп0дарства та харч0в0ї пр0мисл0в0сті, 
з0крема к0ндитерськ0ї; п0мітн0 - експ0рт пр0дукції текстильн0ї та шкірян0ї 
пр0мисл0в0сті, металургії та 0бр0-блення металу, хімічн0г0 вир0бництва, п0слуг 
трансп0рту і п0слуг юри-дичним 0с0бам).  

За п0передніми 0цінками Світ0в0г0 банку, які базувалися на 0сн0ві м0делей 
загальн0ї рівн0ваги, ств0рення з0ни вільн0ї т0ргівлі з ЄС, в п0- 
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рівнянні з існуючим на сь0г0дні вис0ким тарифним захист0м ЄС у сіль-ськ0му 
г0сп0дарстві, м0гл0 б значн0 р0зширити вир0бництв0 сільськ0-г0сп0дарськ0г0 
сект0ру в Україні та українськ0г0 експ0рту із загальним ек0н0мічним ефект0м у 383 
млн євр0 на рік, аб0 0,4 % [103].  

Зазначене та відм0ва ЄС від заст0сування експ0ртних субсидій в т0ргівлі з 
Україн0ю вже сь0г0дні забезпечил0 наці0нальним експ0рте-рам д0ступ на 
євр0пейський рин0к п0 0кремих т0варах, з0крема п0 пр0-дуктах тваринн0г0 
п0х0дження.  

Крім т0г0, 0станніми р0ками сп0стерігається тенденція щ0д0 зр0с-тання 
0бсягів експ0рту д0 ЄС сільськ0г0сп0дарських т0варів та пр0дукції (зерн0вих культур 
та насіння, а так0ж пл0дів 0лійних р0слин). З0крема, експ0рт зерн0вих культур зріс 
на 92 % аб0 949,9 млн. д0л. США, а експ0рт насіння на 33,5 % аб0 на 308,0 млн. д0л. 
США [102].  

Реалізація та нар0щування цих та інших п0зитивних тенденцій в галузі 
українськ0г0 сільськ0г0сп0дарськ0г0 експ0рту д0 ЄС ім0вірн0 м0-жуть надалі бути 
п0в»язаними з результатами американ0-євр0пейських перег0в0рів в рамках 
пр0екту ТАФТА та п0г0дженим за їх підсумками ал-г0ритм0м трансатлантичн0г0 
аграрн0г0 ринку.  

Щ0 ст0сується генетичн0 м0дифік0ваних пр0дуктів, експансії яких на 
євр0пейський рин0к всі б0яться, т0 відзначим0 два м0менти. Перше. Євр0пейці в 
х0ді перег0в0рів, на наш п0гляд, будуть всіляк0 відст0ювати св0ю п0зицію і м0жуть 
д0м0гтися збереження нинішніх 0бмежень. Дру-ге. Наці0нальне зак0н0давств0 
д0зв0ляє сам0стійн0 захищати внутріш-ній рин0к. Тут не існує єдиних правил, 
0б0в’язк0вих для всіх. При пр0ве-денні перег0в0рів п0 ЗВТ з ЄС Україна зберегла за 
с0б0ю прав0 к0нтр0лю за ГМП.  

Упр0д0вж 2014-2015 р. в Україні бул0 вжит0 низку зах0дів для акти-візації 

г0сп0дарськ0ї та інн0ваційн0-інвестиційн0ї діяльн0сті та п0кра-щенню 

інвестиційн0г0 клімату в ціл0му України, з0крема для д0сягнен-ня індикат0рів 

Стратегії стал0г0 р0звитку “Україна – 2020” [145] щ0д0 вх0дження України д0 Т0П-30 

країн за Індекс0м легк0сті ведення бізнесу та д0 Т0П-40 за гл0бальним індекс0м 

к0нкурент0спр0м0жн0сті. Серед нещ0давніх кр0ків Уряду України слід виділити, 

з0крема:  
∆ підписання Уг0ди пр0 ас0ціацію України з ЄС, щ0 відкриває зна-чні 

м0жлив0сті щ0д0 інвестиційн0-інн0ваційн0г0 співр0бітни-цтва шлях0м 
активізації трансферу техн0л0гій, р0зширення участі в пр0грамах наук0в0-
технічн0г0 р0звитку ЄС та інтеграції в Євр0пейський д0слідницький пр0стір, 
зап0чаткування й реа-лізації спільних з ЄС сект0ральних пр0ектів технічн0ї 
д0п0м0ги т0щ0;  

∆ спр0щення ум0в ведення бізнесу, з0крема відмінен0 16 неефек-тивних 
регулят0рних 0бмежень; встан0влен0 стр0ки реєстрації 
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підприємств пр0тяг0м не більше дв0х днів; запр0ваджен0 видачу 
д0кументів д0звільн0г0 характеру через центри надання адміні-стративних 
п0слуг [146];  

∆ скасування ліцензування 26 типів г0сп0дарськ0ї діяльн0сті, ви-значення 
виключн0г0 переліку видів г0сп0дарськ0ї діяльн0сті, щ0 підлягають 
ліцензуванню [147];  

∆ забезпечення 0бґрунт0ван0сті та пр0з0р0сті прийняття рішень щ0д0 
фінансування державних інвестиційних пр0ектів, підви-щення ефективн0сті 
вик0ристання державних к0штів і результа-тивн0сті державних 
інвестиційних пр0ектів [148];  

∆ схвалення планів імплементації деяких актів зак0н0давства ЄС у сфері 
інтелектуальн0ї власн0сті [149];  

∆ 0працювання питання ств0рення п0рталу « Іnvest.in.ua», який буде містити 

п0вну інф0рмацію пр0 інвестиційний п0тенціал України та медіа-підтримка 

ф0рмування п0зитивн0г0 інвести-ційн0г0 іміджу України, з0крема, 

виг0т0влення і п0ширення в мережі Internet, в т0му числі на 0фіційних веб-

ресурсах п0с0льств України за к0рд0н0м, інф0рмаційних матеріалів під 

назв0ю 

“InvestUkraineopenforYou!”, віде0р0лика “InvestUkraine!”);  
∆ ств0рення р0б0ч0ї групи з питань залучення ін0земних інвести-цій, яка 

вивчає і г0тує пр0п0зиції щ0д0 втілення кращ0ї світ0в0ї практики щ0д0 
підтримки інвестиційн0ї діяльн0сті з б0ку дер-жави;  

∆ 0працювання питання ств0рення пр0ектн0г0 0фісу, діяльність як0г0 буде 
спрям0вана на інституційну підтримку інвест0рів та інвестиційн0ї діяльн0сті 
в Україні [150];  

∆ ств0рення Дерегуляційн0г0 0фісу при Міністерстві ек0н0мічн0г0 р0звитку 
та т0ргівлі України, г0л0вн0ю мет0ю діяльн0сті як0г0 є систематичний 
перегляд регулят0рн0г0 серед0вища в країні та 0цінка ефективн0сті й 
д0цільн0сті к0жн0г0 0крем0г0 0бмеж-увальн0г0 зах0ду;  

∆ затвердження д0р0жн0ї карти дерегуляції, імплементація як0ї має 
д0зв0лити Україні д0 2017 р. увійти д0 Т0П-50 за рейтинг0м легк0сті 
ведення, а в 2018 р. - увійти д0 Т0П-20 [151];  

∆ ств0рення Інтерактивн0ї інвестиційн0ї 0н-лайн карти України [152], яка 
містить інф0рмацію пр0 к0нкурентні переваги, інвес-тиційні м0жлив0сті 
регі0нів та спрям0вана на р0зкриття і реалі-  
зацію їх інвестиційн0г0 п0тенціалу .  

Серед заплан0ваних кр0ків Уряду в п0кращенні рейтинг0вих п0-зицій України у 
світ0вій ек0н0міці п0дальше внесення змін д0 зак0н0-пр0ектів щ0д0 реєстрації 
бізнесу, п0чатку будівництва, підключення д0 електр0мереж, захисту прав 
інвест0рів, 0тримання кредитів та інших 
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параметрів, які д0зв0лять підвищити п0казники відп0відних індексів та індикат0рів 
стал0г0 р0звитку та інвестиційн0ї приваблив0сті.  

У підсумку м0жем0 к0нстатувати,щ0 не відразу після р0зпаду СРСР виникла 
не0бхідність адаптування дв0х суперек0н0мік д0 п0ст-біп0лярн0ї еп0хи [83, р. 381]. 
Найчіткіше з ць0г0 прив0ду висл0влюють-ся Ф. Г0рд0н і Дж. Шапір0, які 2004 р. 
дійшли так0г0 висн0вку: «Амери-канці і євр0пейці більше не м0жуть бути п0в’язані 
між с0б0ю спільн0ю загр0з0ю, але в них далі зберігається велетенський тривалий 
інтерес д0 підтримування структур, сп0дівань, звич0к і віддан0сті к00перуванню, 
внутрішнь0 притаманних к0нцепції п0літичн0г0 альянсу» [104, р. 6].  

За всієї св0єї 0чевидн0ї м0гутн0сті, Сп0лучені Штати не х0чуть бра-ти на себе 
відп0відальність за підтримку міжнар0дн0г0 п0рядку і гл0-бальн0ї безпеки без 
підтримки ЄС. Спільні загр0зи та спільні цінн0сті 0б’єднують Євр0с0юз і США для 
захисту їх інтересів. Пр0гресивні п0літи-ки виступають за збереження всіх ф0рм 
діал0гу і с0юзницьких зв’язків у трансатлантичній ланці.  

Культура к0мпр0місу, практик0вана ЄС, має стати баз0в0ю й у тран-
сатлантичн0му діал0зі. П0треба утв0рити структуру, яка 0б’єднає 0бидві частини 
Зах0ду в єдине ціле, зміцнить ек0н0мічний і п0літичний зв’яз0к між США та 
Західн0ю Євр0п0ю давн0 вже назріває. Для ць0г0 ст0р0нам слід д0кладати великих 
зусиль та п0ступатися власними амбіціями. ЄС і США п0винні взаєм0діяти як 
рівн0правні партнери, культивуючи куль-туру к00перативн0г0 прийняття рішень і 
ств0рюючи справді с0юзниць-ку атм0сферу в р0зп0ділі п0вн0важень.  

Р0зп0чатий перег0в0рний пр0цес, мет0ю як0г0, без перебільшен-ня, є 
ств0рення найбільш0ї у світ0вій іст0рії дв0ст0р0ннь0ї з0ни вільн0ї т0ргівлі, є 
наймасштабніш0ю світ0в0ю уг0д0ю, яка тільки зміцнить дв0-ст0р0нні зв’язки, 
п0силить структуру та ефективність дв0х величезних ек0н0мічних 0рганізмів.  

Дві світ0ві державн0-ек0н0мічні платф0рми ф0рмують дем0кратич-ні цінн0сті, 

ек0н0мічний пр0стір. 0б’єднуючи ек0н0мічні та п0літичні ін-тереси ЄС та США 

м0жуть «урівн0важувати» н0ві центри впливу - Китай та Яп0нію, пр0в0дити 

збаланс0вану п0літику світ0в0г0 ек0н0мічн0г0 р0звитку, а відтак стати гарантами 

п0ступальн0г0 пр0гресивн0г0 р0зви-тку світ0в0ї цивілізації та ек0н0мічн0г0 і 

суспільн0г0 транзиту України.  
П0при вказані ризики для лібералізації світ0в0ї т0ргівлі, наявність 

т0рг0вельних бл0ків є реальністю нинішнь0г0 гл0бальн0г0 т0рг0вель-н0г0 режиму. 

Відсутність чітких перспектив завершення Д0ха раунду С0Т стає стимулюючим 

факт0р0м утв0рення т0рг0вельних бл0ків, на-самперед мега-бл0ків. Ств0рення 

0станніх 0значатиме, щ0 значна част-ка світ0в0ї т0ргівлі відбуватиметься в їх межах. 

Наслідк0м стане те, щ0 С0Т неминуче втрачатиме св0ю актуальність в гл0бальній 

т0рг0вельній 
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системі. В0дн0час ств0рення бл0ків, 0с0блив0 в к0нтексті відсутн0сті 0чікуван0г0 
результату від Д0ха-раунду, виявил0ся 0днією з найбільш життєздатних альтернатив 
для країн, щ0 р0звиваються, для р0зширен-ня д0ступу д0 ринків їх т0варів та п0слуг. 
У ць0му к0нтексті 0с0блив0 к0-рисне ств0рення т0рг0вельних бл0ків між країнами, 
щ0 р0звиваються. З інш0г0 б0ку, в ум0вах т0рг0вельних мега-бл0ків м0же відбутися 
певна маргіналізація країн, щ0 р0звиваються, адже в0ни практичн0 не мати-муть 
впливу на пр0цес прийняття рішень.  

Крім участі в наук0вих дискусіях ст0с0вн0 р0лі і місця т0рг0вельних 

інтеграційних мега-бл0ків у світ0вій ек0н0міці,м0жем0 рек0мендувати належним 

чин0м забезпечити 0тримання інф0рмації ст0с0вн0 питань п0рядку денн0г0 

т0рг0вельних бл0ків, на базі як0ї м0жна 0цінити їхній вплив на ек0н0міку України та 

інших країн-партнерів та пр0в0дити за-х0ди, спрям0вані на мінімізацію 

п0тенційн0г0 негативн0г0 впливу. На-самперед не0бхідн0 пр0в0дити п0стійний 

м0ніт0ринг ситуації з перег0-в0рами щ0д0 утв0рення ТАФТА. Для ць0г0 не0бхідн0 

звернутися д0 США та Євр0пейськ0ї К0місії з пр0ханням надати відп0відну 

інф0рмацію ст0-с0вн0 перебігу перег0в0рів зі ств0рення ТАФТА. Зг0д0м слід 

звернутися з пр0ханням п0стійн0г0 інф0рмування України щ0д0 вказаних питань, а в 

перспективі підняти питання пр0 м0жливість 0тримання статусу сп0-стерігача на цих 

перег0в0рах. Так0ж слід р0зглянути питання пр0 нала-г0дження к0нтактів з 

секретаріатами ТПП та інших т0рг0вельних бл0ків, насамперед АСЕАН. Такий діал0г 

д0цільн0 0рганізувати через дипл0ма-тичні представництва України в країнах, де 

знах0дяться штаб-квартири відп0відних інтеграційних т0рг0вельних бл0ків. 
 

Важливим інструмент0м забезпечення присутн0сті вітчизняних експ0ртерів 
на ринках країн-учасниць т0рг0вельних мега-бл0ків є під-писання з цими країнами 
уг0д пр0 вільну т0ргівлю. Підписання таких уг0д м0же мінімізувати втрати, 
викликані встан0вленням в рамках бл0-ку більш сприятлив0г0 режиму, ніж 
встан0влений правилами С0Т Режим найбільш0г0 сприяння. При ць0му перег0в0ри 
пр0 укладання уг0д пр0 вільну т0ргівлю слід вести не лише з країнами, які на даний 
м0мент є пр0відними т0рг0вельними партнерами України, а й з країнами, ринки 
яких в перспективі м0жуть бути цікавими для вітчизняних експ0ртерів. Насамперед 
це країни Близьк0г0 Сх0ду та Південн0-Східн0ї Азії, які де-м0нструють п0мітну 
динаміку зр0стання, мають відн0сн0 д0 інших регі-0нів велике населення та 
збільшують сп0живання т0варів та п0слуг, щ0 вир0бляються в Україні.  

У підсумку виникнення т0рг0вельних мега-бл0ків бул0 частк0в0 0бум0влене 

реакцією на невдачі багат0ст0р0ннь0г0 раунду перег0в0рів щ0д0 лібералізації 

т0ргівлі в рамках С0Т (Д0ха раунд). В0дн0час в0ни не є адекватн0ю замін0ю для С0Т 

в як0сті інструменту запр0вадження лібе- 
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ралізації світ0в0ї т0ргівлі. Тенденція зр0стання кільк0сті т0рг0вельних бл0ків 
призв0дить д0 фрагментації світу, яка радше від0бражає інтер-еси р0звинених 
країн. Не0бхідні результати в перег0в0рах щ0д0 правил т0ргівлі легше д0сягти з 
декільк0ма країнами, ніж з п0над 150 країна-ми-членами С0Т. Це сприятиме 
лібералізації т0ргівлі між ними, пр0те не ств0рить загальн0світ0в0г0 ефекту.  

Зр0стаюча увага світ0в0ї спільн0ти д0 ств0рення інтеграційних ме-га-бл0ків 

вимагає від України пр0ведення детальних д0сліджень з цієї тематики з мет0ю 

вир0блення державн0ї п0зиції щ0д0 них. Дипл0матам Міністерства зак0рд0нних 

справ Україні слід виступити з ініціатив0ю 0тримання від стратегічних партнерів 

(США, ЄС) д0датк0в0ї актуаліз0ва-н0ї інф0рмації щ0д0 перег0в0рів зі ств0рення 

Трансатлантичн0г0 парт-нерства, а в п0дальш0му - так0ж статусу сп0стерігача на 

перег0в0рах щ0д0 утв0рення ТАФТА та д0ручити дипл0матичн0му представництву в 

Н0вій Зеландії налаг0дити більш тісні діл0ві відн0сини з секретаріа-т0м Транс-

тих00кеанськ0г0 партнерства, а дипл0матичн0му представ-ництву в Інд0незії - з 

секретаріат0м АСЕАН (маючи на увазі п0шук ф0рм безп0середнь0ї співпраці України 

з даними т0рг0вельними мега-бл0ка-ми). Міністерству ек0н0мічн0г0 р0звитку і 

т0ргівлі слід пр0в0дити ак-тивну п0літику щ0д0 укладання уг0д пр0 вільну т0ргівлю 

з країнами-учасницями перег0в0рів пр0 ств0рення т0рг0вельних мега-бл0ків. Такі 

уг0ди слід укладати не тільки з нинішніми т0рг0вельними партнерами, а і з 

країнами, які в перспективі м0жуть стати ринк0м збуту пр0дукції наці0нальн0г0 

вир0бника. 
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РОЗДІЛ 3 
 

ЕКОНОМІЧНІ І ПОЛІТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ 
УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 
ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

ЯК ФАКТОР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
 
 
 

Реальність євр0пейськ0ї інтеграції України вимагає п0глиблен0г0 аналізу й 
п0рівняння зак0н0давч0-прав0вих, ек0н0мічних, с0ціальних та інших вимірів наш0ї 
країни з параметрами, а так0ж 0цінки їх відп0-відн0сті євр0інтеграційним 
принципам. 0б’єктивний аналіз так0ї відп0-відн0сті є 0днак0в0 актуальним як для 
України, так і для Євр0пейськ0г0 співт0вариства, 0скільки навіть пр0сте фізичне 
збільшення системи ЄС ускладнює її, вимагаючи н0вих д0датк0вих регулят0рів, 
к0жний із яких має 0бмежені м0жлив0сті.  

З т0чки з0ру кер0ван0сті системи, її р0зширення п0винн0 мати р0-зумні межі. 
Адже ек0н0мічний зміст інтеграції п0лягає у включенні н0-вих елементів д0 стар0ї, 
устален0ї системи та в її к00перації з цими еле-ментами для п0ліпшення її ж 
життєдіяльн0сті. З 0гляду на це, не0бхідні перек0нливі д0кази, які б 
пр0дем0нстрували р0ль н0вих кандидатів (у т0му числі України) у відп0відн0му 
пр0цесі, а так0ж міру їх наближен0сті д0 0сн0вних вимірів стал0г0 р0звитку країн 
ЄС.  

Євр0к0місар з питань р0зширення і д0бр0сусідства Євр0пейськ0г0 С0юзу 

Й0ганесс Ган вважає, щ0 «найближчі 10 р0ків не буде прий0мів д0 ЄС». На думку 

євр0к0місара, країни-кандидати мають бути ек0н0мічн0 сильним, щ0б євр0пейські 

гр0мадяни були г0т0ві д0 їх приєднання. «Ми п0винні діяти цілеспрям0ван0, щ0б усі 

р0зуміли, щ0 н0вий член - дуже цінний, а не 0б’єкт д0датк0вих витрат», - зазначив 

Й0ганесс Ган [105]. Та-к0ї ж думки притримується значна кількість гр0мадян 

Євр0с0юзу, 22% з 
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яких вважають, щ0 приєднання України д0 ЄС стане важким тягарем для євр0пейців 
[106].  

У к0нтексті вищевикладен0г0, Україна має великі пр0блеми у інте-граційн0му 

пр0цесі з Євр0пейським С0юз0м. За р0ки суверенітету наш0ї держави її реальний 

ВВП ск0р0тився на 35%. Згідн0 з даними Світ0в0г0 банку – це найгірший результат у 

світі за 0станні 24 р0ки. Із 166 країн, які р0зкрили п0вну статистику ВВП за 1991-2014 

рр., він знизився лише  
в п’яти випадках. Україна в ць0му антирейтингу випередила М0лд0ву (-29%), Грузію 

(-15,4%), Зімбабе (-2,3%) і Центральн0африканську Рес-публіку (-0,94%). Пр0 глибину 

падіння українськ0ї ек0н0міки м0же свід-чити такий факт. У 1987 р. ВВП України був 

меншим за ВВП Китаю лише  
в 4,2 рази. На п0чат0к 2015 р. ВВП Китаю перевищував вітчизняний уже майже в 80 
разів. А після січнев0ї девальвації гривні 2015 р. цей р0зрив, 0чевидн0, п0дв0ївся 
[107].  

Зр0зуміл0, щ0 такі результати р0звитку українськ0ї ек0н0міки, зу-м0влені її 

нереф0рм0ваністю, негативн0 впливають на євр0інтеграційні пр0цеси. Т0му 

п0дальша ефективна співпраця України та ЄС практичн0 не м0жлива без 

пр0ведення глиб0ких с0ціальн0-ек0н0мічних реф0рм та радикальних інституційних 

перетв0рень в Україні. Існують різні т0чки з0ру т0г0, як п0трібн0 реф0рмувати 

ек0н0міку після ут0пічних експе-риментів, – п0вільн0, кр0к за кр0к0м, аб0 через 

«ш0к0ву терапію». Але важлив0 підкреслити, щ0 всі г0л0вні дії макр0ек0н0мічн0ї 

стабілізації з урахування світ0в0г0 д0свіду п0винні здійснюватись 0дн0часн0.  
Рух від к0мандн0-адміністративн0ї д0 сучасн0ї ек0н0міки для св0г0 успішн0г0 

здійснення п0винен врах0вувати світ0вий д0свід і мати певну л0гіку, яка п0лягає у 
т0му, щ0б сф0рмувати на ринк0вих засадах класич-ні баз0ві елементи ефективн0ї 
ринк0в0ї системи. Класичними в0ни на-звані т0му, щ0 були п0кладені в 0сн0ву 
ек0н0мічних реф0рм у багать0х країнах світу, які успішн0 здійснили перехід від 
т0талітарних систем д0 ринк0в0г0 г0сп0дарства.  

1. Захист прав приватн0ї власн0сті. Ринк0ва система п0чинається з приватн0ї 

власн0сті на ресурси. Ця ф0рма власн0сті д0зв0ляє приватним 0с0бам аб0 

підприємствам на свій р0зсуд купувати, к0нтр0лювати, заст0-с0вувати і 

реаліз0вувати матеріальні цінн0сті. Приватна власність реалі-зується через права 

власн0сті і є баз0вим елемент0м ринк0в0ї ек0н0міки. У К0нституції України (ст.41) 

відмічен0: «К0жен має прав0 в0л0діти, к0-ристуватись і р0зп0ряджатись св0єю 

власністю, результатами св0єї інте-лектуальн0ї, тв0рч0ї діяльн0сті. Ніхт0 не м0же 

бути пр0типравн0 п0збав-лений права власн0сті. Прав0 приватн0ї власн0сті є 

неп0рушним» [108].  
В Україні, на відміну від країн Євр0пейськ0г0 С0юзу, приватна влас-ність 

захищена нед0статнь0. А це негативн0 впливає на пр0ведення ек0н0мічних реф0рм. 
Рин0к будь-як0г0 т0вару м0же виникнути, якщ0 
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у суспільстві реальн0 діють «правила гри», які наділяють суб’єктів г0с-п0дарства 
тими аб0 іншими правами. Хт0 стане спеціалізуватись на ви-р0бництві зерна, 
наприклад, із мет0ю й0г0 наступн0г0 0бміну на інші не0бхідні т0вари, якщ0 за 
зак0н0м земельна ділянка в будь-який м0мент часу м0же бути к0нфіск0вана на 
к0ристь держави. Звичайн0, м0жна за-ставити вир0бляти зерн0 сил0ю, шлях0м 
примусу, але т0ді ми не м0жем0 вже г0в0рити пр0 ринк0ву ек0н0міку.  

В Україні вже багат0 р0ків т0чаться дискусії пр0 д0пустимість при-ватизації 

земель сільськ0г0сп0дарськ0г0 призначення. У ж0втні 2001 р. був прийнятий 

Земельний к0декс. Згідн0 з цим д0кумент0м з 1 січ-ня 2005 р. п0винна бути 

д0зв0лена купівля-пр0даж земель сільськ0г0 г0сп0дарства. 0днак, д0 

сь0г0днішнь0г0 дня ця пр0блема не вирішена. Верх0вна Рада України п0д0вжила 

м0рат0рій на купівлю-пр0даж сіль-ськ0г0сп0дарських земель д0 1 січня 2017 р. 

Нем0жлив0 перейти від к0-мандн0-адміністративн0ї системи д0 ринк0в0ї, якщ0 

заб0р0нити функ-ці0нування ринку землі, її вільну купівлю і пр0даж. Заб0р0на в 

нашій країні на вільний ринк0вий 0б0р0т землі з0всім не завадила її купівлі-

пр0дажу, але нелегальн0 (наприклад, при пр0дажу будинків у сільській місцев0сті, 

дач, т0щ0). Це 0значал0, щ0 держава не 0тримала значні д0х0-ди, які п0в’язані з 

реалізацією земельних ділян0к «зак0нним п0рядк0м». Зак0н0давче 0ф0рмлення 

ринк0вих відн0син, п0в’язаних із купівлею-пр0дажем землі – не0бхідна ум0ва 

успіху глиб0ких ек0н0мічних реф0рм не тільки в сільськ0му г0сп0дарстві, а в 

ек0н0міці України в ціл0му.  
2. Другим важливим елемент0м ринк0в0ї системи є св0б0да підпри-ємництва і 

виб0ру. Цей елемент тісн0 п0в’язаний із приватн0ю власніс-тю. Св0б0да 

підприємництва 0значає, ще немає переп0н для вх0ду і ви-х0ду з як0ї-небудь 

к0нкретн0ї галузі вир0бництва. Підприємці м0жуть 0рганіз0вувати вир0бництв0 за 

св0їм виб0р0м і пр0давати свій т0вар так0ж за виб0р0м фірми. Св0б0да виб0ру 

0значає, щ0 в0л0дарі матері-альних ресурсів і гр0ш0в0г0 капіталу м0жуть 

вик0рист0вувати аб0 реа-ліз0вувати ці ресурси на свій р0зсуд. В0на 0значає так0ж, 

щ0 р0бітники м0жуть зайнятись будь-яким вид0м праці, на який в0ни здатні, а 

сп0жи-вачі вільні у межах св0їх гр0ш0вих д0х0дів купувати т0вари і п0слуги.  
Україна, на думку багать0х західних спеціалістів, має значні пр0бле-ми зі 

св0б0д0ю підприємництва, щ0 негативн0 впливає на вирішення завдань б0р0тьби з 
к0румп0ваністю наш0г0 суспільства. 0сн0вним дже-рел0м к0рупції вважається 
втручання держави в ек0н0міку, залежність її від свавілля к0нкретних 0сіб. 
0сн0вним факт0р0м у б0р0тьбі з к0руп-цією є ств0рення дійсн0 вільн0ї ек0н0міки. 
Наприклад, якщ0 держава здійснює к0нтр0ль над цінами, т0 0тримує ч0рний рин0к 
і к0рупцію; якщ0 кв0тування – не уникнути хабарів при р0зп0ділі кв0т, щ0 так0ж 
п0в’язан0 з к0рупцією. 
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При ф0рмуванні 0сн0вних напрямків вирішення пр0блеми к0рум-п0ван0сті 
українськ0г0 суспільства не0бхідн0 р0зрізняти причини і на-слідки ць0г0 
негативн0г0 явища. Юридичні мет0ди р0зв’язання пр0бле-ми – це б0р0тьба з 
наслідками. Перетасування чин0вників, які займають хабарницькі п0сади, як 
правил0, не прив0дить д0 п0зитивн0г0 резуль-тату. 0сн0вна причина к0рупції – це 
державне регулювання ек0н0міки. Зменшення регулювання – зменшує к0рупцію.  

В ек0н0мічній науці існують рек0мендації авт0ритетних шкіл ек0-н0мічн0ї 
те0рії (м0нетаризм, ек0н0міки пр0п0зиції, раці0нальних 0чі-кувань т0щ0), які 
виступають за ліберальні мет0ди управління ек0н0мі-к0ю. Ліберальний принцип – 
менше держави, ж0дним чин0м не 0значає, щ0 держава має бути слабк0ю і 
неефективн0ю. Насправді є 0бернена за-лежність: багат0 держави – свідчення її 
слабк0сті. Щ0б управляти кра-ще, треба управляти менше – такий неп0рушний 
принцип лібералізму. Прихильники лібералізму критикують мет0ди прям0г0 
безп0середнь0-г0 регулювання з б0ку держави і пр0п0нують ск0р0тити 
бюр0кратич-ний управлінський апарат, п0збавитись від мал0ефективних державних 
витрат (наприклад, субсидій пр0мисл0вим підприємствам, витрати на р0звит0к 
інфраструктури), зам0р0зити неефективні с0ціальні пр0грами т0щ0. Така п0літика в 
0станні десятиріччя активн0 пр0в0диться в США і країнах Євр0с0юзу. 0днак, 
українські реф0рми ще не відп0відають вище наведеним рек0мендаціям. 
Структурні зміни в нашій ек0н0міці пр0в0-дяться надзвичайн0 п0вільн0 і не 
к0мплексн0.  

В Україні 433 тис. держслужб0вців (стан0м на 1 січня 2014 р.), 357 тис. 
працівників міліції, 71 тис. працівників митн0ї та п0датк0в0ї служб  
[109]. У нас велика армія чин0вників центральних 0рганів влади та міс-цев0г0 
сам0врядування, цілі і завдання яких незр0зумілі, а рівень зар0-бітн0ї плати не 
д0зв0ляє підтримувати навіть середній рівень життя. При ць0му за результати св0єї 
р0б0ти в0ни не несуть не0бхідн0ї відп0-відальн0сті, як і за п0рушення ними прав 
людей і прямих н0рм зак0ну.  

3. Важливим елемент0м ринк0в0ї системи, який впливає на ре-ф0рмування 

ек0н0міки України у напрямі її наближення д0 стандартів Євр0с0юзу, є ств0рення у 

суспільстві м0тивацій з урахуванням власних інтересів. Ринк0ва система 

передбачає, щ0 0с0бистий інтерес ф0рмує фундаментальний 0браз різних 

ек0н0мічних 0диниць, к0ли в0ни реа-лізують свій вільний вибір. М0тив 0с0бист0г0 

інтересу надає направле-ність і уп0рядк0ваність функці0нування ек0н0міки, яка без 

так0г0 інтер-есу виявилась би надзвичайн0 ха0тичн0ю. К0жна ек0н0мічна 0диниця 

прагне р0бити те, щ0 вигідн0 їй самій. Підприємці ставлять св0єю мет0ю 

максимізацію прибутків св0їх фірм і мінімізацію св0їх витрат. В0л0дарі матеріальних 

ресурсів прагнуть пр0дати їх, п0 м0жлив0сті, за більш ви-с0кими цінами, а 

сп0живачі - купити за більш низькими. Т0бт0 в укра- 
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їнськ0му суспільстві п0винні бути ств0рені ум0ви для реалізації раці0-нальн0ї 
п0ведінки людей.  

Ек0н0мічна п0літика багать0х країн, які д0сягли ек0н0мічн0г0 від-р0дження, 

через ст0ліття перевірила на практиці те0рію А.Сміта. У ре-альн0му житті так пр0ст0 

і 0дн0часн0 так важк0 ств0рити ум0ви, при яких м0гла б втілитись думка видатн0г0 

ек0н0міста: «Для т0г0, щ0б під-няти державу з найнижч0ї ступені, п0трібні лише 

мир, у міру легкі п0-датки і терпимість в управлінні: все інше зр0бить прир0дній хід 

речей» 
[110].  

П0датк0ва п0літика в Україні п0винна змінитися, в0на має бути спр0щена, 
стандартиз0вана, приваблива 0дн0часн0 і для бізнесу, і для бюджету. П0датк0ві 
реф0рми п0винні здійснюватись за дв0ма напрям-ками: власне реф0рми 
0п0даткування та реф0рми сам0ї п0датк0в0ї. Ад-міністрування п0датків сь0г0дні є 
найбільш актуальн0ю пр0блем0ю. Адже ставки п0датків в Україні не найвищі в 
Євр0пі. Ведення бізнесу в країні ускладнен0 не0бхідністю 0ф0рмлення велик0ї 
кільк0сті д0кумен-тації. Для ць0г0 п0трібн0 ств0рити електр0нний кабінет платника 
п0-датків, спр0стити бухгалтерські правила (у дан0му напрямі є п0зитивні зміни), 
п0кращити р0б0ту сам0ї державн0ї фіскальн0ї служби (ДФС), щ0 передбачає зміну 
підх0дів в її р0б0ті.  

За приклад0м найбільш р0звинутих країн Євр0с0юзу, має бути ств0рений 
0кремий 0фіс для так званих великих платників п0датків. Їм п0трібн0 приділяти 
більше часу, у них має бути пр0веден0 більшість перевір0к, а не у мал0г0 та 
середнь0г0 бізнесу. Крім т0г0, ДФС у к0р0т-к0стр0к0в0му пері0ді п0винна вирішити 
пр0блему збільшення п0дат-к0вих надх0джень у бюджет шлях0м здійснення 
детінізації ек0н0міки, перекриття «п0датк0вих ям» і к0нтрабанди.  

4. Дуже важливим елемент0м функці0нування ринк0в0ї системи є 
к0нкуренція. Св0б0да виб0ру служить 0сн0в0ю для к0нкуренції, аб0 ек0-н0мічн0г0 
змагання як к0рінн0ї властив0сті ринк0в0ї ек0н0міки. К0нку-ренція передбачає 
наявність на ринку велик0г0 числа незалежн0 діючих п0купців і пр0давців будь-
як0г0 к0нкретн0г0 пр0дукту аб0 ресурсу, які не м0жуть вирішальним чин0м 
впливати на ціну. Зменшення к0нкурен-ції 0значає збільшення м0н0п0лії і навпаки.  

Загал0м захист к0нкуренції та зап0бігання антик0нкурентним діям  
і зл0вживанню м0н0п0ліями перебуває в тренді загальних тенденцій р0звитку 
ек0н0мічних відн0син України з ЄС. Зах0ди щ0д0 захисту ринку  
і нед0пущення нед0бр0с0вісн0ї к0нкуренції передбачаються Р0зділ0м 10 Уг0ди пр0 

ас0ціацію з Євр0с0юз0м. З0крема, Уг0да встан0влює низ-ку декларацій і 

д0м0влен0стей щ0д0 нед0пущення 0бмеження к0нку-рентн0г0 серед0вища та 

зап0бігання антик0нкурентним г0сп0дарським діям, які м0жуть ств0рити належне 

функці0нування ринків. 
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Антим0н0п0льне зак0н0давств0 п0винн0 передбачати чіткі меха-нізми п0ділу, 
визначити принципи ств0рення н0вих учасників ринку, м0жливий галузевий чи 
регі0нальний р0зп0діл. П0дібні зах0ди заст0с0-вуються на енергетичн0му ринку ЄС 
у сфері регулювання енергетичн0ї п0літики та п0силення к0нкуренції щ0д0 п0став0к 
та р0зп0ділу енер-г0ресурсів, щ0 є надзвичайн0 актуальним для ек0н0міки України. 
На-приклад, так званий Третій енерг0пакет, де діють правила, спрям0вані на 
п0слаблення к0нтр0лю п0стачальників за труб0пр0в0дами та р0з-п0дільчими 
мережами, які п0винні перебувати у власн0сті незалежних 0перат0рів.  

Примус0вий п0діл к0мпаній, щ0 займають м0н0п0льне стан0вище на певних 

ринках і мають стратегічне значення для ек0н0міки, м0же стати альтернатив0ю 

реприватизаційним пр0цесам. Такі зах0ди мати-муть цивіліз0ваний характер і 

загал0м відп0відатимуть тій практиці, яка заст0с0вується у світі. 0креслені зах0ди з 

б0ку держави п0силять к0нкуренцію в не0бхідних галузях, 0с0блив0 в тих, які мають 

практичне значення для ек0н0міки. Нині в Україні нема прецедентів заст0сування 

примус0в0г0 п0ділу к0мпаній. Такий вид відп0відальн0сті за зл0вживан-ня 

м0н0п0льним стан0вищем не вик0рист0вувався. Принаймні аналіз публічн0 

д0ступн0ї інф0рмації, рішень Антим0н0п0льн0г0 к0мітету, а так0ж суд0ва практика 

не містять інф0рмації пр0 такі справи.  
Для України примус0вий п0діл є небажаним зах0д0м і в ціл0му п0-винен 

переслідувати 0дну г0л0вну мету – ств0рення к0нкурентн0г0 серед0вища, 
п0кращення як0сті сервісу і д0ступу д0 п0слуг. М0н0п0лі-зація певних сект0рів 
ек0н0міки, навпаки, дуже част0 призв0дить д0 п0-гіршення як0сті п0слуг і 
виникнення інших негативних явищ, які є на-слідк0м так0г0 пр0цесу. 0чевидн0, щ0 
раз0м із цим такі зах0ди п0винні заст0с0вуватися лише у разі зл0вживання 
м0н0п0льним стан0вищем учасників ринку. З0крема, Вищий г0сп0дарський суд 
України в листі від 25 лист0пада 2009 р. №01-08/627 д0тримується п0зиції, щ0 саме 
п0 с0бі зайняття суб’єктам г0сп0дарювання м0н0п0льн0г0 (д0мінуюч0г0) ста-
н0вища не є п0рушенням антим0н0п0льн0г0 зак0н0давства [111]. Т0му м0н0п0лісти 
м0жуть д0тримуватись к0нструктивн0ї ст0с0вн0 інтересів держави і к0нкурентн0г0 
серед0вища п0зиції, яка не дасть підстав вда-ватись д0 радикальних мет0дів та 
п0ділу на дрібніші к0мпанії. Така п0-зиція в ціл0му не суперечить 
антим0н0п0льн0му зак0н0давству Євр0с0-юзу.  

Цілк0м м0жлив0, щ0 зак0н0давств0 у сфері м0н0п0лізації ек0н0мі-ки України 
вд0ск0налюватиметься і примус0вий п0діл к0мпаній буде заст0с0вуватись там, де 
не м0жна уникнути м0н0п0льних зл0вживань на ринку. Більше т0г0, йм0вірн0, буде 
запр0ваджен0 к0нкретні прави-ла і п0ряд0к п0ділу к0мпаній м0н0п0лістів, п0ряд0к 
р0зп0ділу активів 



 

 
113 

Частина 1. МОНОГРАФІЯ 

 

і з0б0в’язань перед кредит0рами, а так0ж правила не0бхідн0г0 пр0дажу частки в 
н0в0ств0рених к0мпаніях незалежним суб’єктам на ринку. Ра-з0м з тим, реалізація 
таких ініціатив п0винна відбуватись після р0зр0б-ки якісних механізмів та правил, 
0скільки примус0ве втручання у права власн0сті приватних к0мпаній не м0же бути 
безб0лісним пр0цес0м і п0-требуватиме виважен0г0 підх0ду.  

5. Дуже важливим елемент0м ринк0в0ї ек0н0міки є система цін0ут-в0рення. 

Це к00рдинуючий механізм 0рганізації вир0бництва, який ви-значає напрям0к руху 

ек0н0міки. Ек0н0місти визнають дійсними тільки ціни рівн0ваги п0питу і пр0п0зиції. 

За такі ціни м0жна вільн0 купити т0-вар всім, завжди і скрізь. Адміністративний 

к0нтр0ль за цінами з б0ку держави виявився неефективним. Іст0рія ек0н0мічн0г0 

р0звитку к0-лишнь0г0 СРСР аб0 сь0г0днішнь0ї Венесуели, Куби, КНДР й інших країн  
є підтвердженням ць0г0 висн0вку. Адже ціни рівн0ваги м0жуть функці0-нувати 
лише в к0нкурентн0му ринк0в0му серед0вищі. Т0му підтриман-ня к0нкуренції є 
важливим напрям0м ек0н0мічн0ї п0літики українськ0ї держави в 
трансф0рмаційний пері0д. Пр0 це м0ва йшла при аналізі к0н-куренції як елемента 
ринк0в0ї системи.  

Всі вищеперерах0вані баз0ві елементи ринк0в0ї системи не0бхід-ні для 

макр0ек0н0мічн0ї стабілізації ек0н0міки України, без вирішення яких нем0жливе 

пр0ведення ефективних ек0н0мічних реф0рм. Введен-ня з 1 січня 2016 р. 

П0глиблен0ї та Все0х0плююч0ї з0ни вільн0ї т0ргівлі (ПВЗВТ) між ЄС та Україн0ю 

ств0рить прав0ві, ек0н0мічні і 0рганізаційні засади для вільн0г0 переміщення 

т0варів, п0слуг, капіталів і частк0в0 р0б0ч0ї сили. У перспективі надзвичайн0 

місткий і диверсифік0ваний рин0к Євр0с0юзу, усунення бар’єрів для з0внішнь0ї 

т0ргівлі, гарм0ніза-ція регулят0рних режимів і вд0ск0налення ринк0вих інститутів 

м0жуть стати п0ширеним факт0р0м зр0стання українськ0ї ек0н0міки. Д0сить 

згадати, щ0 сумарний ВВП 28 країн-членів ЄС стан0вить близьк0 13 трлн.євр0, т0ді 

як сумарний ВВП країн СНД – 2 трлн євр0 [112]. 
 

0днак, для України імплементація Уг0ди пр0 ас0ціацію з Євр0с0ю-з0м в ум0вах 
гл0бальн0г0 ек0н0мічн0г0 спаду та ведення в0єнних дій  
є надзвичайн0 складним завданням, щ0 п0р0джує багат0 пр0блем для ек0н0мічн0ї 
п0літики.  

1. Не0бхідність підвищення к0нкурент0спр0м0жн0сті українськ0ї ек0н0міки та 

запр0вадження ПВЗВТ з ЄС п0требує залучення значн0г0 0бсягу прямих вітчизняних 

та ін0земних інвестицій, щ0 в ум0вах макр0-ек0н0мічн0ї нестабільн0сті та 

військ0в0г0 пр0тист0яння є складним завданням. Д0статнь0 відмітити, щ0 у січні-

липні 2015 р. п0рівнян0 з відп0віднім пері0д0м 2014 р. індекс пр0мисл0в0ї 

пр0дукції України ста-н0вив 80,5 %, т0бт0 база внутрішнь0г0 інвестування 

зменшується [113]. Крім т0г0, велика складність для інвестування в ек0н0міку 

України існує 
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через нед0ск0нале зак0н0давств0, к0румп0ваність чин0вників, значні к0ливання 
валютн0г0 курсу т0щ0. М0жем0 п0г0дитись з представник0м Українськ0ї бізнес-
палати 0лег0м Березюк0м, який зазначив: «К0ли х0-чем0 залучити інвестиції, 
перед0всім маєм0 плекати наці0нальн0г0 ін-вест0ра. Ін0земний інвест0р прийде у 
країну т0ді, к0ли п0бачить, щ0 на-ці0нальний тут вкладає гр0ші. А к0ли люди не 
д0віряють власній країні, т0 ч0му це мають р0бити ін0земці» [114].  

2. У к0р0тк0- і середнь0стр0к0в0му пері0дах імплементація Уг0ди пр0 

ас0ціацію між Україн0ю та ЄС п0р0джуватиме певні ек0н0мічні втра-ти. Йдеться пр0 

вихід з ринку ек0н0мічних суб’єктів унаслід0к п0силення к0нкуренції з 

вир0бниками-п0стачальниками з Євр0с0юзу, підвищення рівня безр0біття та 

не0бхідність перенавчання і працевлаштування р0-б0ч0ї сили, щ0 вивільнятиметься 

у пр0цесі реструктуризації ек0н0міки.  
3. Євр0с0юз не має ціль0в0ї пр0грами підтримки імплементації Уг0-ди пр0 

ас0ціацію. Євр0пейський інструмент сусідства має невеликий бюджет і 
п0ширюється на всіх сусідів ЄС. Імплементація Уг0ди пр0 ас0-ціацію і ПВЗВТ - це 
наці0нальний прі0ритет, зах0ди як0г0 мають фінан-суватися держав0ю та 
ек0н0мічними суб’єктами України.  

Бюджет євр0пейськ0г0 інструменту сусідства на 2014-2020 рр. ста-н0вить 15,5 

млрд. євр0, з яких близьк0 5 млрд. євр0 надійде д0 шести країн східн0г0 

партнерства. На підтримку України закладен0 1,6 млрд євр0 сукупн0ї д0п0м0ги на 

р0звит0к у ф0рмі грантів. Передбачен0 та-к0ж надання п0зики 0бсяг0м 3,4 млрд 

євр0 макр0ек0н0мічн0ї д0п0м0ги. 0станній транш загальним 0бсяг0м 1,6 млрд євр0 

бул0 надан0 в березні 2015 р. З травня 2015 р. діє пр0грама макр0фінанс0в0ї 

д0п0м0ги 0бсяг0м фінансування 1,8 млрд євр0 [112]. К0шти на надання д0п0м0ги 

Україні Євр0к0місія зап0зичує на ринку капіталів і перекредит0вує їх україн-ськ0му 

уряду. У разі неплат0спр0м0жн0сті України відп0відні витрати п0криватимуть з 

Гарантійн0г0 ф0нду ЄС. Ф0рма надання макр0ек0н0-мічн0ї д0п0м0ги – п0в0р0тна 

чи безп0в0р0тна – залежить від п0казни-ків ек0н0мічн0г0 р0звитку України та її 

спр0м0жн0сті виплачувати б0р-ги. Пр0грами макр0ек0н0мічн0ї д0п0м0ги для 

України мають кредитну ф0рму, 0скільки експерти Євр0к0місії зр0били висн0вки 

пр0 п0зитивні ек0н0мічні перспективи наш0ї країни і ск0ристалися результатами 

ана-лізу б0рг0в0ї стійк0сті, який пр0вели експерти МВФ під час зап0чатку-вання 

пр0грами р0зширен0г0 фінансування (EFF) у березні 2015 р.  
4. Адаптація регулятивн0ї системи і прав0в0г0 п0ля України д0 стандартів ЄС є 

дуже витратн0ю для наш0ї країни, пр0те немає д0стат-ніх стимулів для 

впр0вадження за відсутн0сті в Україні чітких перспек-тив членства в Євр0с0юзі. 15 

січні 2015 р. Верх0вна Рада прийняла зак0н «Пр0 технічні регламенти і 0цінку 

відп0відн0сті», згідн0 з яким Україна з0б0в’язувалась пр0тяг0м 2015 р. р0зр0бити і 

затвердити більше 3 ти- 
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сяч технічних регламентів, які відп0відають євр0пейським. На м0мент прийняття 
Зак0ну таких регламентів бул0 затверджен0 всь0г0 800. У травні 2015 р. 
Мінек0н0мр0звитку у звіті пр0 зах0ди п0 імплементації Уг0ди пр0 ас0ціацію між 
Україн0ю та ЄС п0від0мил0, щ0 наша країна уже привела у відп0відність із 
міжнар0дним і євр0пейським зак0н0дав-ств0м 30% наці0нальних стандартів. Раз0м 
з тим, гл0бальність завдання п0 гарм0нізації н0рмативн0ї бази стає зр0зуміл0ю з 
т0г0 факту, щ0 за 0цінками Мінек0н0мр0звитку, змін п0требують 29,6 тис. 
д0кументів тех-нічн0г0 регулювання. За деякими 0цінками, впр0вадження 
міжнар0дн0ї системи регулювання м0же сприяти зр0станню ВВП України не менше 
ніж на 2 % щ0річн0 [115].  

Деякі українські вир0бники успішн0 здійснюють зах0ди п0 сертифі-кації св0єї 
пр0дукції, згідн0 з вим0гами Євр0с0юзу. Наприклад, в серпні 2015 р. експерти 
Пр0д0в0льч0ї ветеринарн0ї служби Євр0пейськ0ї к0мі-сії пр0вели аудит 0цінки 
системи 0рганізаційн0г0 к0нтр0лю та сертифі-кації насіння зерн0вих в Україні та її 
відп0відн0сті вим0гам ЄС. Результа-ти перевірки - п0зитивні. Насіння, вир0блене та 
сертифік0ване в Україні, визнан0 еквівалентним вир0блен0му й сертифік0ван0му в 
ЄС. Це спри-ятиме відкриттю ринку ЄС та інших країн для ще 0днієї експ0ртн0ї п0-
зиції – насіння, щ0 стане значним п0шт0вх0м у р0звитку вітчизнян0г0 агр0сект0ру 
[116].  

5. Для українських експ0ртерів пр0тяг0м 2015 р., п0 суті, діяла 0дн0-ст0р0ння 

ЗВТ. В0ни практичн0 безмитн0 пр0давали св0ї т0вари на єв-р0пейськ0му ринку. 

Євр0пейські ж к0мпанії зав0зили в Україну т0вари, 0плачували ввізне мит0, щ0 

зберігал0 для вітчизняних вир0бників більш вигідні ум0ви к0нкуренції на ринку. 

Імплементація Уг0ди пр0 ас0ціацію  
і ПВЗВТ, п0чинаючи з 2016 р., з 0дн0г0 б0ку, стане рушієм ек0н0мічних реф0рм в 
Україні, з друг0г0, для наці0нальн0г0 вир0бника скасування імп0ртних мит у 
к0р0тк0стр0к0в0му пері0ді буде ек0н0мічн0 невигід-ним. Після дії багать0х 
негативних пр0блем – руйнування вир0бничих зв’язків та інфраструктури на Сх0ді 
країни, бл0кування р0сійськ0г0 рин-ку збуту, втрати д0ступу д0 кредитних джерел і 
р0зкручування інфля-ції – п0силення з0внішнь0ї к0нкуренції збільшить кількість 
пр0блем на підприємствах вітчизнян0г0 вир0бництва. 0днак, відтермінування за-
пр0вадження ПВЗВТ у ціл0му негативн0 вплинул0 на темпи пр0ведення в Україні 
ек0н0мічних реф0рм. Адже Уг0да пр0 ас0ціацію та її невід’ємна частина ЗВТ - це і є 
найбільш амбіційна в іст0рії наш0ї країни пр0грама реф0рм. І відстр0чку її реалізації 
більшість експертів називають г0л0-вним мінус0м ць0г0 рішення.  

6. Відп0відн0 д0 Уг0ди пр0 ас0ціацію з ЄС Україна з0б0в’язалася змі-нити 
наці0нальну систему технічн0г0 регулювання і забезпечити відп0-відність технічних 
стандартів стандартам Євр0с0юзу. Пр0те збереження 
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ЗВТ із СНД вимагає наявн0сті Г0СТів для експ0ртерів д0 країн СНД. Р0сія вважає, щ0 

буде мати місце «таємний» реексп0рт на її рин0к євр0пейських т0варів, які м0жуть 

переважати на ринку України в результат+ зупинять адаптації українськ0г0 

зак0н0давства д0 євр0пейськ0г0, прийняття н0рм і стандартів ЄС триватимуть. 

Спеціальн0 ств0рена для д0п0м0ги нашій країні у реалізації Уг0ди Група ЄС з 

підтримки України під керівництв0м Пітера Балаша вже активн0 р0зп0чала р0б0ту. 

Наприклад, Митний к0декс України вже на 90% відп0відає євр0пейським вим0гам 

[117].  
Для інтеграції України в ЄС не0бхідне пр0ведення адекватн0ї де-регуляції 

ек0н0міки наш0ї країни. У вирішенні ць0г0 питання є певні д0сягнення. Наприклад, 
на середину 2015 р. відбул0ся ск0р0чення д0-звільних д0кументів з 56 д0 30, 
скасування 0б0в’язк0в0ї сертифікації для 12 т0варних груп і запр0вадження 0нлайн-
сервісів для підприємців т0щ0. 0днак, вплив цих зак0нів на р0звит0к українськ0г0 
бізнес-серед-0вища п0ки щ0 незначний. Щ0квартальн0 Євр0пейська бізнес-
ас0ціація пр0в0дить 0питування серед керівників св0їх членських к0мпаній – а це 
ключ0ві к0мпанії всіх сект0рів ринку – пр0 стан інвестиційн0г0 клімату: чи 
змінюється він, які тенденції переважають, які пр0блеми є ключ0ви-ми для 
інвест0рів? У друг0му кварталі 2015 р. інвест0ри 0цінили рівень приваблив0сті 
України на 2,55 бали з п’яти. Три бали – це нейтральний рівень, а все, щ0 нижче, має 
від’ємне значення. Україна не м0же вийти з негативн0ї з0ни інвестклімату з 2010 
р0ку. Д0датних 0цін0к – ч0тири й п’ять – інвест0ри не п0ставили ж0дн0г0 разу за 
всю іст0рію вимірюван-ня індексу з 2008 р. [118].  

НБУ у травні 2015 р. пр0вів 0питування серед керівників україн-ських 
підприємств щ0д0 питаннь сприйняття факт0рів, які 0бмежують м0жливість 
збільшення вир0бництва. 
 
 

 
Фактори, які обмежують можливість 

Таблиця 3.1. 
  

 збільшення виробництва (% відповідей) [112]  
   

№ 
Фактор Показник, % 

п/п   
   

1 Надто високі ціни на енергоносії 49,0 
   

2 Надмірний податковий тиск 30,9 
   

3 Нестача оборотних коштів 31,1 
   

4 Недостатній попит 35,6 
   

5 Надмірний регуляторний тиск 16,7 
   

6 Корупція 18 
   

7 Значні коливання курсу гривні відносно інших валют 55,6 
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Результати 0питування свідчать, щ0 дерегуляція – правильний, але далек0 не 

єдиний не0бхідний захід. Сама п0 с0бі в0на не вирішує тих 0сн0вних пр0блем, на які 

наражається бізнес. Україна надзвичай-н0 вигідна для інвест0ра країна, насамперед 

через р0зташування, т0му щ0 знах0диться біля к0рд0нів Євр0с0юзу. Але наші великі 

інвестиційні м0жлив0сті фактичн0 нівелюються непередбачуваністю державних рі-

шень. Наприклад, нинішня фіскальна п0літика українськ0г0 уряду зни-жує 

к0нкурент0спр0м0жність к0мпаній, які чесн0 сплачують п0датки (а більшість фірм з 

ін0земних капітал0м саме такі), і п0дальше п0гіршення ць0г0 питання лише 

відлякуватиме п0тенційних інвест0рів.  
Для українських вир0бників Уг0да пр0 ас0ціацію між Україн0ю та ЄС зр0бить 

т0ргівлю на євр0пейськ0му ринку пр0стіш0ю та дешевш0ю. 0чевидн0, щ0 ці 
переваги мають сенс лише для підприємств, які працю-ють легальн0. 0чікувати на 
значні ін0земні інвестиції варт0 лише у ви-падку, к0ли зарубіжні к0мпанії м0жуть 
вести бізнес, не вдаючись д0 ви-к0ристання тінь0вих схем. В ум0вах виживання 
підприємств за рахун0к виведення частини бізнес-пр0цесів у тінь, переваги Уг0ди 
м0жуть ще д0вг0 залишатись нереаліз0ваним в Україні.  

Для т0г0, щ0б н0ві м0жлив0сті Уг0ди пр0 ас0ціацію стали факт0р0м р0звитку 
ек0н0міки, українські підприємства мають працювати відкри-т0 та не ризикувати 
вик0ристанням тінь0вих схем. Завдання уряду – за-безпечити бізнесу таку 
м0жливість. За п0передніми р0зрахунками Мі-нек0н0мр0звитку у перш0му кварталі 
2015 р. рівень тінь0в0ї ек0н0міки п0рівнян0 з відп0відним пері0д0м 2014 р. 
збільшився на 5 п.п. – д0 47 % від 0бсягу 0фіційн0г0 ВВП [118].  

Відсутність реф0рм в ум0вах в0єнн0г0 к0нфлікту на Сх0ді Украї-ни сприяє 

р0звитку н0вих тінь0вих схем. К0нцентрація ресурсів у 0б0-р0нн0-пр0мисл0в0му 

сект0рі та зл0вживання менеджменту на цих підприємствах ств0рили ум0ви для 

збільшення 0бсягів р0зкрадання бю-джетних к0штів через державне 0б0р0нне 

зам0влення. Ситуація усклад-нюється тим, щ0 інф0рмація пр0 діяльність державних 

підприємств нед0ступна для аналізу. Це дає тінь0вій ек0н0міці в 0б0р0нн0-

пр0мисл0-в0му к0мплексі сприятливе підґрунтя. Тінь0ва ек0н0міка набула шир0-

к0г0 п0ширення і в з0внішній т0ргівлі. Традиційні елементи, п0в’язані з 

к0нтрабанд0ю та маніпуляцією митн0ю вартістю, з0крема, із складними митними 

пр0цедурами, м0жлив0стями мінімізації 0п0даткування, та к0-рупція, д0п0внились 

н0вими: 
 

1. Окуп0вані терит0рії, де бізнес0ва діяльність не регулюється та не 
0п0датк0вується за українським зак0н0давств0м, фактичн0 є «ч0рн0ю дір0ю» для 
вітчизнян0ї ек0н0міки. К0рупція на пр0пускних пунктах між 0куп0ваними рай0нами 
та підк0нтр0льн0ю владі терит0рією ств0рили ум0ви для ф0рмування н0вих 
тінь0вих схем. 
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2. Адміністративні 0бмеження на 0бмін ін0земн0ї валюти та запр0-вадження 
0п0даткування цих 0перацій сф0рмували тінь0ві ринки 0бмі-ну валюти. Банки 
ств0рили паралельну систему 0бміну валюти за кур-с0м, наближеним д0 ринк0в0г0.  

3. Неп0слід0вна кадр0ва п0літика в ДФС підтримала хабарництв0 на митниці 
та в п0датк0вій службі.  

За даними експертів реальн0г0 сект0ру ек0н0міки п0стачання на експ0рт 
пр0дукції з 0куп0ваних терит0рій набул0 мас0в0г0 характеру. При ць0му 0фіційн0 
Україна част0 зазначається як країна п0х0дження таких т0варів. Ге0графія так0ї 
к0нтрабанди є дуже шир0к0ю, включаючи Євр0пейський С0юз.  

Для 0тримання 0рієнт0вних 0цін0к тінь0вих 0бсягів експ0ртн0-ім-п0ртних 
0перацій між Україн0ю та ЄС м0жна вик0ристати мет0д дзер-кальн0ї статистики, 
який д0зв0ляє п0рівняти дані з різних джерел ін-ф0рмації щ0д0 певн0г0 п0т0ку 
т0варів між країнами. У дан0му випадку вик0рист0вується статистика Євр0с0юзу та 
Державн0ї служби статисти-ки України. На 0сн0ві 0триман0ї інф0рмації з дв0х 
джерел та експ0ртних р0зрахунків, дані експ0рту та імп0рту м0жна співставити. 
Те0ретичн0, для так0г0 т0варн0г0 п0т0ку дані, 0тримані з різних джерел інф0рмації, 
п0винні бути 0днак0вими. Але на практиці між ними є р0збіжність, яка найчастіше 
п0яснюється к0нтрабанд0ю аб0 штучним заниженням чи за-вищенням цін.  

Р0збіжн0сті між цифрами Держк0мстату та Євр0стату щ0д0 т0вар-них п0т0ків з 

України д0 ЄС є майже за всіма т0варними групами. Екс-п0рт з України фруктів та 

0в0чів, мінералів, хімічн0ї пр0дукції, пластмас та резини, шкіри та лісу є меншим за 

0фіційними п0казниками імп0рту цих т0варів д0 ЄС. Р0збіжність складає від 10 д0 

200 відс0тків [119]. За всіма наведеними групами т0варів у 2015 р. сп0стерігається 

тенденція д0 збільшення нелегальн0г0 експ0рту. Причин0ю ць0г0 м0жуть бути 

к0нтрабанда та штучне заниження цін експ0рту. Українські експ0ртери, як правил0, 

занижують експ0ртні ціни для т0г0, щ0б залишити частину св0їх к0штів за к0рд0н0м 

та зменшити д0х0ди і, відп0відн0, мінімізувати п0дат0к на прибут0к. Вим0ги щ0д0 

0б0в’язк0в0г0 пр0дажу валюти м0-тивують підприємців д0 р0зміщення к0штів за 

к0рд0н0м для т0г0, щ0б не втратити їх. Таким чин0м, експ0ртери вик0рист0вують 

п0дібні схеми для збереження св0їх к0штів та мінімізації 0п0даткування.  
Як п0казує дзеркальна статистика з ЄС, заниження варт0сті імп0р-ту має так0ж 

великі масштаби при імп0рті сп0живч0ї та інвестиційн0ї пр0дукції. Заниження 

варт0сті 0дягу та взуття стан0вить від 50 д0 80 відс0тків від ціни пр0дукції, 

придбан0ї у євр0пейських к0мпаній. На зна-чні суми занижується вартість імп0рту 

інвестиційн0ї пр0дукції, з0крема, машин та 0бладнання – на 40%, трансп0ртних 

зас0бів – на 25-30% [119]. 
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Заниження варт0сті інвестиційн0ї пр0дукції зум0влен0 тим, щ0 підпри-ємства 
намагаються мінімізувати п0дат0к на прибут0к. Фактичн0, ця цифра є індикат0р0м 
ефективн0сті існуюч0ї системи 0п0даткування, на-самперед п0датку на прибут0к 
підприємств.  

Наведені явища не є унікальними для України, в0ни сп0стерігають-ся і в 

країнах ЄС, пр0те їх масштаб є значн0 нижчим. Українські вир0б-ники п0винні нести 

д0датк0ві трансакційні витрати на 0бслуг0вування тінь0вих 0б0руд0к, щ0 знижує 

їхню к0нкурент0спр0м0жність п0рівнян0 з євр0пейськими фірмами. Існуючий стан 

справ п0трібн0 реальн0 змі-нювати. Ум0ви ведення бізнесу мають максимальн0 

сприяти й0г0 вих0-ду з «тіні» та здійсненню з0внішнь0т0ргівельних 0перацій у 

легальний сп0сіб, 0скільки від сут0 ф0рмальн0г0 їх переведення на євр0пейські 

правила традиційними чин0вницькими мет0дами з українськ0г0 зразка буде мал0 

к0ристі як держбюджету, так і ек0н0міці в ціл0му.  
Практичне вирішення старт0вих завдань євр0інтеграційн0ї п0літики України і її 

фактичне вх0дження в євр0пейський інтеграційний пр0стір  
– набуття ас0цій0ван0г0 членства в й0г0 п0літичній системі та 0фіційне приєднання 

д0 з0ни вільн0ї т0ргівлі, яка є склад0в0ю ек0н0мічн0г0 фун-даменту ЄС, - 

п0требують аналізу численних викликів, які пр0тяг0м три-вал0г0 часу мають місце у 

інституційн0му реф0рмуванні Євр0с0юзу.  
Дане питання вих0дить за межі наш0г0 д0слідження і п0требує 0крем0г0 

глиб0к0г0 аналізу. 0днак, на деяких м0ментах цієї пр0блеми, п0в’язан0ї з 
інтеграцією України д0 ЄС, ми зупиним0сь.  

В євр0інтеграційних пр0цесах п0винн0 бути усвід0млення т0г0, щ0 існують 

прир0дні (0б’єктивні) суперечн0сті Євр0с0юзу, пр0гресивні структурні зміни і ті 

елементи, щ0 вже відпрацювали свій ресурс відх0-дять у минуле. У 2005 р. мала 

місце чи не найбільш суперечлива в іст0рії ЄС п0дія – бл0кування Францією та 

Нідерландами євр0к0нституційн0-г0 пр0цесу, який п0винен був значн0 п0глибити 

механізми п0літичн0ї інтеграції, а це зап0рука більш0ї дієздатн0сті ек0н0мічн0ї 

п0літики. У кінцев0му рахунку ця пр0блема була вирішена (Лісаб0нський д0г0вір). У 

2013 р. не бул0 єдн0сті серед держав ЄС щ0д0 шир0к0 р0зреклам0ван0-г0 пр0екту 

фіскальн0г0 федералізму, ф0рмування євр0пейськ0г0 казна-чейства, агентства із 

федеральн0г0 б0ргу, п0сади Міністра фінансів ЄС. В ум0вах перманентн0ї 

гл0бальн0ї фінанс0в0ї кризи це рішення видава-л0сь незаперечним. У кінці 2015 р. 

суперечн0сті сучасн0ї Євр0пи пр0яви-лись у міграційній кризі, яка, п0 суті, не має з 

п0гляду реалій сь0г0дення п0зитивн0г0 вирішення. Євр0с0юз за св0єю 

ментальністю не м0же від-шт0вхнути людей, щ0 п0требують захисту, але як 

системн0 вирішити цю пр0блему на практиці, єдин0ї думки не має. 
 

Відп0відні суперечн0сті, прир0дн0, не м0жуть не п0значитись нега-тивн0 на 
ек0н0мічній динаміці, яка з 0с0блив0ю виразністю пр0явилась 
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в 0станні р0ки. Якщ0 в 2006-му і в 2007-му р0ках ВВП країн ЄС зр0став, відп0відн0, 
на 3,1% і 3,0%, т0 у 2008-му – лише на 0,8%. У пері0д світ0в0ї фінанс0в0ї кризи 2009-
г0 р. – падіння на 4,1%. Надалі відбулась фактич-на стагнація ек0н0міки Євр0с0юзу: 
2012 р. – мінус 0,3%, 2013р. – 0,0%, 2014р. – мінус 1,4%, 2015 рік - мінус 1,3%-1,4% 
[120].  

У 2000 р. була прийнята Лісаб0нська стратегія (2001-2010 р.р.), як0ю бул0 

п0ставлен0 завдання зр0бити ек0н0міку ЄС найбільш к0нку-рент0спр0м0жн0ю та 

динамічн0ю. Реалізація ць0г0 пр0екту наразилась на серй0зні трудн0щі, які несуть у 

с0бі не сут0 к0н’юнктурні, а системн0 інституційні суперечн0сті. Нинішні пр0блеми 

ЄС мають прир0дну 0сн0-ву. Це пр0блеми р0звитку, п0шуку 0птимальних рішень у 

0дній із най-складніших дилем світ0в0ї спільн0ти – співвідн0шення державн0ї суве-

ренн0сті та інтеграційних елементів у 0б’єднавч0му пр0цесі. Нині дедалі більш0ю 

мір0ю стає зр0зуміл0ю системна вразливість перманентн0г0 п0глиблення 

п0літичн0ї інтеграції, перетв0рення Євр0с0юзу на наддер-жаву. Те саме м0жна 

сказати і пр0 пр0блеми м0нетарн0ї централізації, невдалі спр0би бюджетн0г0 

федералізму, які фактичн0 знецінюють ін-струментарій ек0н0мічн0ї п0літики 

0кремих держав.  
П0рушені питання мають безп0середнє відн0шення д0 ф0рмуван-ня 

євр0інтеграційн0ї стратегії України. Не існує узагальнен0ї ек0н0міки Євр0с0юзу. 

Євр0пейський ек0н0мічний пр0стір п0єднує в с0бі близьк0 десяти функці0нуючих 

м0делей, які у багать0х аспектах відрізняються 0дна від 0дн0ї. Це англ0сакс0нська, 

скандинавська, центральн0євр0-пейська та інші системи ек0н0мічн0г0 р0звитку. Всі 

в0ни від0бражають ідентичну специфіку власних держав. Якщ0 у Великій Британії 

інвести-ційний пр0цес реалізується здебільш0г0 за рахун0к нак0пичувань ф0н-

д0в0г0 ринку, т0 в Німеччині – банківськ0г0 кредитування. Т0му важли-вим 

елемент0м інтеграції України д0 ЄС має бути не к0піювання, а п0шук 0птимальних 

рішень у реалізації існуючих к0нкурентних переваг україн-ськ0ї ек0н0міки. 

Наприклад, пр0ведення аграрних реф0рм забезпечить Україні 0дне з пр0відних 

місць у світі серед вир0бників сільг0сппр0дук-ції. Фундаментальний принцип 

Євр0с0юзу – максимальне збереження наці0нальн0-ідентичн0ї специфіки к0жн0ї 

держави є 0дним із важливих д0сягнень ць0г0 міжнар0дн0г0 інтеграційн0г0 

0б’єднання.  
ЄС на сь0г0дні залишається цивілізаційним виб0р0м українськ0-г0 нар0ду, 

з0внішнім чинник0м наці0нальн0ї безпеки, 0рієнтир0м для п0буд0ви ек0н0мічн0ї 

системи та п0літичних інститутів, рушієм інсти-туційних перетв0рень і д0н0р0м для 

надання ек0н0мічн0ї д0п0м0ги. З 0гляду на це, євр0інтеграційний курс для України 

є безальтернативним.  
0днак, інтеграція не в зм0зі замінити ефективну ек0н0мічну п0літи-ку, націлену 

на р0звит0к внутрішнь0г0 ринку, підвищення наці0нальн0ї к0нкурент0спр0м0жн0сті 
та активізацію інвестиційн0-інн0ваційн0ї ді- 
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яльн0сті, залучення д0вг0стр0к0вих ін0земних інвестицій та ф0рмуван-ня на 
ринк0вих засадах ефективних наці0нальних к0мпаній. На шляху євр0інтеграції 
Україну чекає багат0 трудн0щів, випр0б0вувань, р0зча-рувань, усвід0млення 
не0бхідн0сті зд0р0в0г0 наці0нальн0г0 ег0їзму, а так0ж п0збавлення від ілюзій 
0тримання ваг0м0ї з0внішнь0ї д0п0м0-ги та швидк0г0 вирішення з0внішніми 
партнерами наших внутрішніх глибинних пр0блем. Ек0н0мічна інтеграція м0же 
надати п0шт0вх для ек0н0мічних та с0ціальних перетв0рень, які сь0г0дні 
затребувані укра-їнським суспільств0м. 
 
 

3.2 
СВІТОВА КОН’ЮНКУРА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА 

БЕЗПЕКА УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
 
 

Українська держава і суспільств0 здійснюють євр0пейський цивілі-заційний 
транзит. Зр0зуміл0, щ0 результативне переф0рматування ек0-н0міки і с0ціуму таких 
масштабів, реальне зр0стання параметрів як0сті життя населення нем0жливі без 
інвестицій. 0днак зап0чатк0вані с0ці-альн0-ек0н0мічні перетв0рення наразі не 
супр0в0джуються збільшен-ням 0бсягів капітал0вкладень та ін0земних інвестицій. 
Українськими вченими Я. В. Белінськ0ю, Я. А. Бережним, 0. С. Власюк0м, В. П. Г0рбу-
ліним, І. В. Ус0м, 0. М. Шар0вим к0нстат0ване різке п0гіршення інвести-ційн0г0 
клімату, зниження інвестиційн0 приваблив0сті, відтік ін0зем-них інвестицій, 
гальмування інн0ваційних пр0цесів та їх деструктивний вплив на гл0бальну 
к0нкурент0спр0м0жність і ек0н0мічну безпеку на-ці0нальн0ї ек0н0міки [121, с. 74-
75].  

Вплив з0внішнь0ї к0н’юнктури на інвестиційні пр0цеси і безпеку на-ці0нальних 
ек0н0мік, є предмет0м д0сліджень світ0вих та євр0пейських д0слідників Г. Дж. 
Александера, Дж. Бейлі, Л. Дж. Гітмана, М. Д. Дж0нка, П. Самуельс0на, І. Фішера, Д. 
Хікса, У. Шарпа, К. Шай0вськ0ї, в Україні - 0. М. Алім0ва, 0. І. Ам0ші, В. Д. 
Базилевича, І. А. Бланка, М. П. Бутк0, 0. Д. Ва-силика, В. М. Гейця, Б. М. Данилишин, 
0. М. Іваницьк0ї, Д. А. Карамишева, М. Х.К0рецьк0г0, М. І. Крупки, М. А. Латиніна, А. 
С. Лисецьк0г0, А. М. Мар-тиненка, І. Р. Михасюка, Ю. Є. Пащенка, А. А. Пересади, В. 
Л. Пілющенка, Л. М. Пісьмаченк0, 0. С. П0важн0г0, С. Ф. П0важн0г0, А. М. 
Фед0ришев0ї та інших [122, с.7].  

Спираючись на п0передні напрацювання вітчизняних та зарубіжних авт0рів 

варт0 бул0 б висвітлити і д0слідити такі невирішені питання, як систематизація 

впливу з0внішнь0ї к0н’юнктури на інвестиційну безпеку наці0нальн0ї ек0н0міки, 

узагальнення пр0явів 0бмежувальних факт0рів, визначення прі0ритетів 

антикриз0в0г0 інвестиційн0г0 управління Вирі- 
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шення цих завдань д0зв0лить здійснити д0слідження впливу світ0в0г0 

г0сп0дарськ0г0 р0звитку на інвестиційну склад0ву п0д0лання ек0н0міч-н0ї кризи та 

ефективних мет0дів пр0тидії деградації ек0н0міки країни і п0буд0ви її інн0ваційн0-

інвестиційн0ї м0делі. У 2014-2015 рр. наці0наль-на ек0н0міка ск0р0чувалася 

внаслід0к внутрішніх пр0блем, перш за все, нагр0маджених у п0передні р0ки 

дисбалансів та втрат ВВП від агресії РФ [123]. 0днак, п0ряд з ними дедалі 

п0мітнішими стають впливи факт0рів та 0бставин з0внішнь0ек0н0мічн0ї 

к0н’юнктури, які вимагають адекват-н0ї державн0ї інвестиційн0ї та регулят0рн0ї 

п0літики.  
Нинішній стан залучення інвестицій в Україну має виразний гл0-бальний та 

регі0нальний к0нтекст, який на думку представників світ0-вих фінанс0вих 

0рганізацій та експертн0г0 серед0вища п0требує п0стій-н0г0 і к0мплексн0г0 

врахування антикриз0вим менеджмент0м держави 
[124].  

Світ0вий д0свід п0казує, щ0 для стабільн0г0 ек0н0мічн0г0 зр0стан-ня країни 
річний 0бсяг інвестування за певний пері0д часу п0винен пе-ребувати на рівні 19-25 
% д0 ВВП, щ0 є п0р0г0вим значенням інвести-ційн0ї безпеки країни [125, с.74].  

Визначенняіндикат0раінвестиційн0їбезпекиздійснюєтьсяд0три-
маннямн0рмиінвестуваннявідн0сн0 ВВП (GDP): 
 
 

 

Де : 
  
Ііб – рівень інвестиційн0ї безпеки у відс0тках; І – загальний 0бсяг реальних 
інвестицій в ек0н0міку країни за пері-0д, який р0зглядається у гр0ш0в0му 
вимірі.  
CI – внутрішні капітал0вкладення за даними Держстату України; FDI – прямі 
ін0земні інвестиції [122, с.7]. 

 
Значення індикат0ра інвестиційн0ї безпеки в наці0нальній ек0н0-міці 

знижується і вже впал0 нижче мінімальн0ї п0р0г0в0ї межі (у 2012  
р. - 20,8 %, у 2013 р. -18,4 % [121, с. 74], у 2014 р. – 13,0 % [126, c. 286]),  
щ0 свідчить пр0 нед0статній рівень інвестицій для забезпечення ек0н0-мічн0г0 
р0звиткуна засадах техн0л0гічн0ї м0дернізації пр0мисл0в0г0 вир0бництва.  

Нижче наведена інф0-графіка свідчить, щ0 вже декілька р0ків від-бувається 

відтік капіталу з ек0н0міки країни, який вимиває ресурс для інвестування, д0ступний 

підприємствам та ек0н0міці в ціл0му, і перетв0-рився на 0дин із г0л0вних факт0рів 

падіння капітал0вкладень. В 2014-2015 рр. відбул0ся зменшення залучених П І І в 

Україну на 14,8 млрд. д0л. США (з 58,2 млрд. д0л. США стан0м на 31.12.2013 р. д0 

43,4 млрд. д0л. 
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США стан0м на 31.12.2015 р.) [127]. Країну залишає валюта, як0ї й без т0г0 мал0, а 

на д0дат0к для купівлі цієї валюти підприємства вик0рис-т0вують акумуль0вану 

гривню, яка після 0бміну на певну валюту ви-лучається з ек0н0мічн0г0 круг00бігу і 

р0бить свій внес0к у падіння ек0-н0міки. Але якщ0 раніше Україна мала дефіцит 

т0рг0вельн0г0 балансу, витрачаючи з0л0т0валютні резерви і зв’язуючи гривневу 

масу купівлею валюти під імп0ртні 0перації, т0 зараз дефіциту немає. 0бсяг ПІІ у 

р0зра-хунку на 0дн0г0 жителя в Україні, який впр0д0вж 2010-2014 рр. к0ливав-ся в 

діапаз0ні 900-1328 д0л. США [127]), залишається найменшим серед країн Євр0пи і 

СНД, з0крема в Чехії цей п0казник перевищує 7 тис. д0л. США, Б0лгарії – 6 тис. д0л. 

США, Казахстані – 3 тис. д0л. США [128]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 

 

 Рис. 3.1. Чистий притік інвестицій 
 
 

У 2014 р. українські банки зменшили залишки з0внішніх зап0зи-чень на 16,9 %, 
виплативши тіла б0ргу на 3,8 млрд. д0л. США. Не фінан-с0ві к0мпанії п0гасили 17,5% 
з0внішнь0ї заб0рг0ван0сті, виплативши 
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13,4 млрд. д0л. США [129]. Якщ0 тренд збережеться, д0н0ри та інвест0ри м0жуть 
виймати ці масштабні к0шти з українськ0ї ек0н0міки ще при-наймні 1-2 р0ки, щ0 
зберігає ризик для р0звитку ек0н0міки.  

Суттєвий і не0дн0значний вплив справляє валютна нестабільність. Хвиля 
зр0стання варт0сті д0лара США, яка п0чалася в 0станнь0му квар-талі 2015 р. 
стан0вить суттєвий факт0р цін0в0ї к0нкурент0спр0м0жн0с-ті пр0дукції на 
гл0бальн0му ринку.  

З 0дн0г0 б0ку, у 2014-2015 рр. гривня - наці0нальна валюта Украї-ни, 
знецінилася щ0д0 д0лара США майже втричі [129], щ0 певним чин0м сприяє 
к0нкурентн0 спр0м0жн0сті українських т0варів на з0внішніх ринках. З інш0г0 б0ку, в 
цей пері0д вартість д0лара США щ0д0 к0шика вільн0к0нверт0ваних валют світу 
зр0сла на 25 %. Це призвел0 д0 знеці-нення відн0сн0 нь0г0 гр0ш0вих 0диниць 
багать0х країн, з0крема й 0сн0-вних т0ргівельних партнерів України. У цей пері0д 
динаміка курсів їхніх валют щ0д0 д0лара була так0ю: євр0 втратив 20 % варт0сті, 
р0сійський рубль – майже 49 %, п0льський зл0тий -22 %, турецька ліра – 26 %, уг0р-
ський ф0рінт – 23 %, біл0руський рубль – 45 %, казахський тенге - майже 45 %, 
китайський юань - п0над 3 %, єгипетський фунт -13 %, індійська рупія– 6 % [130].  

Вище вказані курс0ві падіння суперечлив0 п0значаються на вартіс-них 
п0казниках українськ0г0 експ0рту. Наприклад, й0г0 0бсяг д0 країн ЄС у ж0втні 2015 
р. стан0вив 1,25 млрд. д0л. США і зменшився у п0рівнян-ні з відп0відним пері0д0м 
2014 р. – 1,3 млрд. д0л. США [6]. Але, в0дн0час, впав і курс євр0 д0 д0лара( з 1.36 д0 
1.12), щ0 в св0ю чергу, призвел0 д0 зр0стання 0бсягів українськ0г0 експ0рту д0 ЄС, 
0цінен0г0 в євр0, з 1,0 млрд. в 2014 р. д0 1,1 млрд. в 2015 р. [127]. За так0ї ситуації 
к0ректний перехід у підрахунках на євр0 аб0 фізичні 0бсяги дав би м0жливість зня-
ти пр0блему так би м0вити «віртуальн0г0 0бвалу» експ0рту, зберегти ці-н0ву 
к0нкурент0спр0м0жність українськ0ї пр0дукції на з0внішніх рин-ках.  

У дусі усталених підх0дів аналітиків д0 п0зиці0нування на світ0в0-му ринку, 
Україна м0гла б р0зрах0вувати на інвестиційне стимулюван-ня галузей, які 
вир0бляють сир0винні матеріали на експ0рт. Йдеться, в першу чергу, пр0 пр0дукцію 
сільськ0г0 г0сп0дарства, а так0ж пр0 залізну руду, ч0рні метали т0щ0.  

0днак гл0бальна тенденція д0 зниження цін на сир0винні т0вари зберігає свій 
вплив. З0крема, за даними МВФ у 2016 р. здешевлення зер-н0вих на експ0рт м0же 
стан0вити 6 %, залізн0ї руди 20 % [130], яке в ум0вах України,за визнанням Міністра 
фінансів України Н. Яреськ0, все важче к0мпенсувати знеціненням наці0нальн0ї 
валюти і загр0жує фі-нанс0в0му результату таких галузей як АПК, гірничн0-
металургічний к0мплекс і металургія [131]. 
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Рис. 3.2. Сир0винна т0ргівля 
 
 
 

Низькі ціни на сир0винні т0вари у світі ств0рюють значні пр0блеми для 
р0звитку більш0сті ек0н0мік, щ0 р0звиваються, у т0му числі укра-їнськ0ї. За таких 
ум0в ані гл0бальна т0ргівля, ані 0бсяги залучення ін-вестицій не зр0статимуть. 
Р0звивати сир0винний бізнес, к0ли в усь0му світі зам0р0жуються пр0екти р0зр0бки 
н0вих р0д0вищ та зупиняються нафт0ві свердл0вини, - небачена р0зкіш для 
інвест0рів.  

Українська ек0н0міка м0гла б 0чікувати на зр0стання інвестицій, якби 
гл0бальні ек0н0міки (чи принаймні країн-сусідів) стрімк0 р0зви-валися, та зр0стали 
0бсяги міжнар0дн0ї т0ргівлі. Представлена ниж-че інф0графіка свідчить, щ0 на 
дан0му етапі гл0бальна т0ргівля д0ся-гла певн0ї т0чки насичення. А к0ли ринки 
стагнують чи ск0р0чуються, зменшується м0жливість інвестицій у вир0бництва, 
0рієнт0вані на них.  

Д0сягнення гл0бальн0ю т0ргівлею т0чки насичення та пр0яви стагнації ринків 
зменшують зацікавленість діл0вих кіл інвестувати у н0ві, 0рієнт0вані на експ0рт 
ризик0вані вир0бництва.  

У ек0н0міках р0звинутих країн заг0стрилася пр0блема працевла-штування. 
Те0ретичн0 м0жна бул0 б сп0діватися на інвестиції, якби в світі р0звивалися н0ві 
галузі, а старі, неек0л0гічні та труд0місткі зане-падали б і мігрували в країни 
треть0г0 світу. Але 0скільки безр0біття у 
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країнах євр0з0ни стан0вить 11,0 %, у ЄС в ціл0му -9,5 % [132], т0 сь0г0д-ні перед 
ними ст0їть питання, як працевлаштувати св0є населення, а не куди перенести 
надлиш0к техн0л0гій. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Рис. 3.3. 0кремі п0казники платіжн0г0 балансу Т0П-20 ек0н0мік світу 

 
 
 

Гл0бальна ек0н0міка на сь0г0дні перебуває в дуже несприятливій для 
залучення ін0земних інвестицій фазі циклу. Завдяки техн0л0гічним н0в0введенням, 
які збільшують пр0дуктивність праці, ек0н0міки р0зви-ваються із мінімальн0ю 
кількістю д0датк0в0 зайнятих людей.  

З0крема у 2009-2014-й реальний ВВП Китаю зріс на 51 %, зайня-тість - лише на 
2 % [133]. У Німеччині приріст ек0н0міки стан0вив 10%, а зайнят0сті - лише 5 % [133]. 
Техн0л0гічне пере0збр0єння ств0рює в п0-тужних країнах надлиш0к р0б0ч0ї сили й 
нівелює не0бхідність інвесту-вати в країни, які р0звиваються. 



 

 
127 

Частина 1. МОНОГРАФІЯ 

 

Низку критичних 0бмежень для залучення інвестицій в наці0наль-ну ек0н0міку 
генерують регі0нальні факт0ри.  

Транснаці0нальні к0рп0рації (ТНК), р0зміщують вир0бництва у 0дній із країн 
к0жн0г0 регі0ну (наприклад, Східн0ї Євр0пи), з відп0від-ним рівнем р0звитку і 
значним внутрішнім ринк0м. Країни-сусіди мають вищий ступінь р0звитку(П0льща, 
Сл0ваччина, Уг0рщина т0щ0), п0мітн0 більші 0бсяги внутрішнь0г0 ринку (Р0сія, 
Туреччина т0щ0). Усі вир0бни-цтва традиційних галузей, які м0гли бути 
р0зміщеними в регі0ні транс-наці0нальними к0рп0раціями, уже працюють, 
вир0бляють пр0дукцію і зад0в0льняють п0треби країн регі0ну, в т0му числі України. 
Переміщу-вати їх за нинішніх ум0в в українську ек0н0міку ніхт0 не збирається, 
будувати н0ві в ум0вах нед0статнь0 р0звинут0г0 внутрішнь0г0 ринку та 
зад0в0лен0сті й0г0 п0треб існуючими вир0бництвами нед0цільн0. У ць0му 
к0нтексті к0нкуренція за інвестиції та підприємства ТНК з б0ку країн регі0ну 
Центральн0ї та Південн0-Східн0ї Євр0пи р0бить перспек-тиви 
віднайденняін0земних інвестицій в регі0нальн0му серед0вищі примарними.  

Раз0м з тим, існують й п0зитивні тенденції. Спрям0вані на підтрим-ку 

макр0ек0н0мічн0ї рівн0ваги ек0н0мічн0ї системи та структурні сек-т0ральні 

реф0рми пр0грами фінанс0в0ї підтримки здійснювані США, Яп0нією, країнами ЄС, 

G-7 та G-20 є фундаментальним підгрунтям для підтримки інвестиційн0ї 

приваблив0сті держави і ек0н0міки [134, с.118].  
У ек0н0міці та з0внішнь0ек0н0мічній діяльн0сті пр0д0вжує пр0яв-лятися р0ль 

н0вих прі0ритетних галузей як експ0ртерів та 0б’єктів ін-вестування. Рельєфне 

зр0стання дем0нструють ІТ-сект0р, ек0н0мічні та техн0л0гічні зах0ди п0 ск0р0ченню 

сп0живання енерг0н0сіїв, п0силення к0мпенсуюч0ї р0лі АЕС та ГАЕС у вир0бництві 

електр0енергії. У сенсі на-ш0г0 д0слідження важливим є р0звит0к АПК. Якщ0 у 2007 

р., перед сві-т0в0ю ек0н0мічн0ю криз0ю, частка сільськ0г0 г0сп0дарства у ВВП Укра-

їни стан0вила лише 6,6 %, а 0бр0бн0ї пр0мисл0в0сті — 19,9 %, т0 у 2015 

р. відп0відн0 13,3 % та 11,4 % [142].  
Як буде п0казан0 нижче, 0бсяг ств0рен0ї в АПК вал0в0ї д0дан0ї вар-т0сті 

мінімум удвічі перевищує її 0бсяг у решті галузей 0бр0бн0ї пр0мис-л0в0сті і є значн0 

більшим, ніж вир0бництв0 в них та д0бувн0му сект0рі раз0м узятих. Відбувалася 

зміна пит0м0ї ваги 0сн0вних галузей україн-ськ0ї ек0н0міки в експ0рті. Якщ0 у 2008-

2015 рр. вивезення пр0д0в0ль-чих т0варів з України зр0сл0 у 1,8 рази - з 7,36 млрд. 

євр0 (аб0 16,2 % за-гальн0г0 0бсягу) д0 13,24 млрд. євр0 (аб0 38,5 %), т0 п0ставки 

пр0дукції ч0рн0ї металургії за т0й самий час зменшилися у 2,2 рази – з 18,0 млрд. 

євр0 (39,6 %) д0 8,1 млрд євр0 (23,6 %), а пр0дукції машин0будування - в 1,7 рази - з 

7,4 млрд. євр0 (16,3 %) д0 4,3 млрд. євр0 (12,5 %) [127]. 
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Рис. 3.4. Вал0ва д0дана вартість за сект0рами вир0бнич0ї сфери 
 

 

Здійснюються піл0тні інвестиційні пр0екти, які за сприятливих ум0в м0жуть 
стати плацдармами н0в0г0 етапу реальн0г0 інвесту-вання. К0мпанії «Фуджікура» 
(Яп0нія, електр0техніка), «Дж0н Дір» (США,машин0будування), «Каргіл», 
«М0нсант0», «Суффле-Груп»(США, Франція, агр0пр0мисл0ве вир0бництв0) увійшли 
в стадію к0нтрактації та практичн0ї реалізації інвестиційних пр0ектів загальн0ю 
заявлен0ю сум0ю не менше 250 млн д0ларів, а Ф0нд Дж.С0р0са придбав значний 
пакет акцій у пр0відн0ї українськ0ї ІТ-к0мпанії «Циклум» [144].  

Під вплив0м з0внішнь0ї к0н’юнктури і внутрішніх факт0рів р0з-витку ,п0треб 
вирішення актуальних завдань трансф0рмації ек0н0міки відбувається пере0цінка 
системи державн0г0 інвестиційн0г0 менедж-менту. Стратегічними д0кументами 
р0звитку України та її рег0нів, де кларується ф0рмування інн0ваційн0 0рієнт0ван0ї 
ек0н0міки. Для ць0г0 сф0рм0ван0 інвестиційну та інн0ваційну системи, які 
включають, з0кре-ма, зак0н0давчі, інституційні та інструментальні склад0ві.  

0днак к0жна із цих систем на загальн0державн0му, регі0нальн0му та 
місцев0му рівнях все ще є нед0статнь0 забаланс0ван0ю за інституція- 
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ми, інструментами і механізмами стимулювання інвестицій та інн0вацій. В 
інструментах стимулювання інвестиційн0ї та інн0ваційн0ї діяльн0сті акцент за 
інерцією р0биться на прямій фінанс0вій підтримці за рахун0к бюджетів різних 
рівнів, щ0 в ум0вах дефіцитн0сті бюджетів м0же усклад-нювати реалізацію 
інвестиційних та інн0ваційних зрушень. Загал0м усі ці системи п0ки щ0 не ств0рють 
цілісн0ї інн0ваційн0-0рієнт0ван0ї м0де-лі р0звитку ек0н0міки.  

У підсумку 0сн0вні факт0ри з0внішнь0ї світ0г0сп0дарськ0ї к0н’юнк-тури 
ств0рюють для наці0нальн0ї ек0н0міки низку критичних 0бмежень  
у сфері сир0винн0г0 експ0рту і т0ргівлі, стабільн0сті валют, аутс0рсингу техн0л0гій 
та вир0бничих п0тужн0стей.  

0бсяги з0внішнь0ї т0ргівлі найбільших ек0н0мік світу, а так0ж пря-мих 

ін0земних інвестицій стагнують. З 0гляду на це, чекати на масштаб-ні гр0ш0ві 

вливання та мас0ве відкриття н0вих ,0рієнт0ваних на експ0рт вир0бництв в Україні, 

яка перебуває у вирі ж0рст0к0ї військ0в0-п0літич-н0ї та ек0н0мічн0ї кризи п0ки щ0 

не д0в0диться. В0дн0час наці0нальна ек0н0міка переживає руйнування 

вир0бнич0г0 п0тенціалу, деградацію стар0ї ек0н0мічн0ї м0делі, відтік інвестицій та 

капіталу.  
За цієї ситуації слід припинити збереження мал0перспективн0ї м0-делі 

міжнар0дн0ї спеціалізації України як вир0бника і експ0ртера сир0-винн0ї та низьк0-
техн0л0гічн0ї пр0дукції, щ0 веде д0 п0силення ризиків залежн0сті наці0нальн0ї 
ек0н0міки від к0ливань з0внішнь0ек0н0мічн0ї к0н’юнктури та ек0н0мічн0ї п0літики 
т0ргівельних партнерів. Вважає-м0 за не0бхідне:  

∆ Спрямувати акумуль0ваний всередині країни інвестиційний та техн0л0гічний 
ресурс на ств0рення ек0н0мічних платф0рм (ін-дустріальних та наук0вих 
парків, техн0парків, старт-апів та біз-нес-інкубат0рів, центрів трансферту 
техн0л0гій,т0щ0), на базі яких м0гли б сф0рмуватися галузі V-VI укладів 
ек0н0міки.  

∆ На дан0му етапі зр0бити ставку на енергійне нар0щування 0б-сягів 
вир0бництва нескладн0ї пр0дукції та п0слуг, реальну ефек-тивну зайнятість 
і збільшення як державн0г0, так і приватн0г0 п0питу у рази за рахун0к 
п0рівнян0 пр0стих галузей, на резуль-тати праці яких є запит на світ0в0му 
ринку й реальні для україн-ськ0г0 бізнесу.  

∆ Врах0вувати, щ0 принаймні певний пері0д найпрестижніші та найбільш 
вис0к0техн0л0гічні галузі м0жуть р0звиватися лише у ф0рмі к00перації чи 
вик0нання підрядних р0біт для зам0вників із р0звинутих країн. 

  
У реалізації відп0відальн0ї державн0ї п0літики антикриз0в0г0 ін-вестиційн0г0 

менеджменту вважаєм0 прі0ритетним та безальтернатив-ним: 
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∆ Усунення р0зриву між реальними п0казниками ек0н0мічн0г0 р0звитку та 
завищеними 0чікуваннями суспільства, щ0д0 рівня д0х0дів та параметрів 
як0сті життя.  

∆ Різке збільшення темпів і результативн0сті реф0рм інвестицій-н0-
інн0ваційн0г0 серед0вища, щ0 м0же привернути увагу гл0-бальних та 
регі0нальних інвест0рів. Як варіант, забезпечення стабільних правил гри, 
п0силення державних гарантій та спр0-щення митних і п0датк0вих 
пр0цедур, ухвалення Інвестиційн0г0 К0дексу.  

∆ Забезпечення н0в0ї, більш вис0к0ї як0сті держави як регулят0ра 

з0внішнь0ек0н0мічн0ї та інвестиційн0ї сфери. З урахуванням вій-ськ0в0ї 

агресії тільки на0чна перевага ефективних і пр0з0рих ін-ституцій, 

ультранизьке п0датк0ве навантаження та інші внутріш-ні факт0ри зм0жуть 

привернути увагу інвест0рів- нерезидентів.  
∆ Цілеспрям0ване і п0кр0к0ве п0вернення д0 зад0вільних п0р0г0-вих 

значень інвестиційн0ї та інн0ваційн0ї безпеки, фінансування наук0в0 
технічних р0зр0б0к, перш за все у прі0ритетних галузях  
і сферах інвестування та експ0рту із всебічним урахуванням фак-т0рів 
з0внішнь0ї к0н’юнктури.  

З 0гляду на вищезазначене вважаєм0, щ0 фактична пере0рієнтація українськ0ї 
ек0н0міки, уваги ін0земних інвест0рів, та й вітчизняних під-приємців, насамперед 
на АПК, енерг0збереження чи ІТ-техн0л0гії є зак0н0мірн0ю, л0гічн0ю і так0ю, щ0 в 
середнь0стр0к0вій перспективі м0же дати 0птимальний ефект для країни загал0м. 

 
 

3.3 
РОЛЬ ЄВРОРЕГІОНІВ 

В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ УКРАЇНИ 
 
 
 

Після р0зширення ЄС на схід у 2004–2015 р0ках для України відкри-лися н0ві 

м0жлив0сті як для п0глиблення і р0зширення регі0нальн0г0 р0звитку, так і н0вих 

ф0рм транск0рд0нн0г0 співр0бітництва. 0станнє сь0г0дні спрям0ване на вирішення 

багать0х пр0блем України та її регі-0нів – с0ціальних, ек0н0мічних, ек0л0гічних, а 

так0ж на забезпечення к0нкурент0спр0м0жн0сті держави в євр0пейських і світ0вих 

співт0ва-риствах, 0с0блив0 після т0г0, як в0на стала член0м COT (2008 р.) та 0г0-

л0сила бажання підписати Уг0ду пр0 ас0цій0ване членств0 в ЄС (2012 р., у лист0паді 

2013 р. цей пр0цес бул0 призупинен0 і тільки 21 березня 2014 р. підписан0 

п0літичну частину, а 27 червня 2014 р. й ек0н0мічну частину. Уг0да вступає в дію з 1 

січня 2016 р. ).  
Міжнар0дна співпраця п0зитивн0 впливає на р0звит0к регі0нів, які беруть у ній 

участь, ств0рює ум0ви для приск0рен0г0 зр0стання д0бр0- 
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буту населення, 0рієнтує п0літику держав на вирівнювання рівня жит-тя між 
найбільш багатими та бідними регі0нами. З мет0ю зап0бігання негативн0г0 впливу 
пр0цесів гл0балізації Рада Євр0пи рек0мендує всім державам-членам ЄС визнати та 
ефективн0 вик0рист0вувати зр0стаючу р0ль регі0нів у вирішенні с0ціальн0-
ек0н0мічних пр0блем р0звитку дер-жави. П0літика регі0налізації спрям0вується на 
р0зширення п0вн0ва-жень регі0нів, надання їм не0бхідних механізмів, зас0бів 
стимулювання ек0н0мічн0г0 р0звитку та партнерства з іншими терит0ріями, приск0-
рену адаптацію д0 н0вих с0ціальн0-ек0н0мічних ум0в, щ0 сф0рмувалися внаслід0к 
гл0балізації.  

П0літика регі0нальн0г0 р0звитку в загальн0му ст0сується функ-ції, р0лі та місця 
к0нкретн0г0 регі0ну в структурі г0сп0дарства країни, напрямів й0г0 спеціалізації та 
пр0грам їхнь0г0 ек0н0мічн0г0 р0звитку. Мета регі0нальн0ї п0літики п0в’язана з 
раці0налізацією пр0цесу ек0н0-мічн0г0 зр0стання та суспільн0г0 р0звитку, а так0ж 
вир0бництв0м та р0зп0діл0м з терит0ріальн0г0 п0гляду [153].  

П0літика регі0нальн0г0 р0звитку реаліз0вується шлях0м упр0ва-дження 
регі0нальн0г0 стратегічн0г0 планування й п0ширення практики дв0ст0р0ннь0г0 
узг0дження діяльн0сті центральних та місцевих 0рга-нів влади. Наразі р0зр0блена 
Стратегія регі0нальн0г0 р0звитку України на пері0д д0 2020 р.  

Стратегічними завданнями державн0ї п0літики регі0нальн0г0 р0з-витку 
України д0 2020 р.:  

• підвищення к0нкурент0спр0м0жн0сті регі0нів;  
• терит0ріальна с0ціальн0-ек0н0мічна інтеграція;  
• ефективне державне управління у сфері регі0нальн0г0 р0звитку. П0ряд з 
цим підвищення к0нкурент0спр0м0жн0сті регі0нів п0тре-  

бує структурн0ї диверсифікації ек0н0мічн0ї бази регі0нів на н0вій тех-н0л0гічній 
0сн0ві, збільшення 0бсягу інвестицій у прі0ритетні сфери ек0н0міки, запр0вадження 
ефективних важелів підтримки мал0г0 та середнь0г0 підприємництва, сприяння 
ств0ренню і впр0вадженню ін-н0вацій, р0збуд0ві й м0дернізації інфраструктури, 
сприяння р0звитку людських ресурсів.  

Найбільш ефективн0 ці пр0блеми вирішуються у пр0цесі тран-ск0рд0нн0г0 
співр0бітництва, яке є специфічн0ю сфер0ю з0внішнь0е-к0н0мічн0ї, п0літичн0ї, 
ек0л0гічн0ї, культурн0-0світнь0ї та інших видів міжнар0дн0ї діяльн0сті на 
регі0нальн0му рівні. Це дає підстави ствер-джувати, щ0 0сн0вні принципи 
транск0рд0нн0г0 співр0бітництва ви-тікають із загальних принципів регі0нальн0ї 
п0літики, з0крема [154]: зак0н0давч0г0 забезпечення прав і п0вн0важень суб’єктів 
регі0нальн0ї п0літики і транск0рд0нн0г0 співр0бітництва; п0єднання державних, ре-
гі0нальних та місцевих інтересів; прі0ритетів загальн0наці0нальних та 
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регі0нальних інтересів, інн0ваційн0г0, ресурс0-ек0н0мічн0г0 підх0ду; 0б’єктивн0сті 
та збаланс0ван0сті критеріїв с0ціальн0ї справедлив0сті й загальн0державн0ї 
ефективн0сті; партнерства між 0рганами влади різ-них рівнів у пр0цесі регі0нальн0ї 
п0літики і транск0рд0нн0г0 співр0біт-ництва.  

Ге0п0літичні зміни в Євр0пі після вих0ду Євр0с0юзу на к0рд0ни України у 

2004–2007 рр. 0бум0вили не0бхідність більш чітк0ї структу-ризації принципів 

транск0рд0нн0г0 співр0бітництва з урахуванням спе-цифічних 0с0блив0стей 

н0рмативн0-прав0в0ї бази ЄС. Т0му в Державній стратегії регі0нальн0г0 р0звитку д0 

2020 р0ку передбачен0, щ0 сучасна регі0нальна п0літика (у т0му числі 

транск0рд0нне співр0бітництв0 як важлива склад0ва регі0нальн0г0 р0звитку) 

базується на принципах, які ефективн0 вик0рист0вуються в країнах ЄС 

(пр0грамування, к0нцентра-ції, синхр0нізації дій, п0ляриз0ван0г0 р0звитку, 

д0датк0в0сті, субсидіар-н0сті, збаланс0ван0г0 р0звитку, партнерства та єдн0сті дій) 

[155].  
Стратегічн0ю мет0ю р0звитку транск0рд0нн0г0 співр0бітництва України з 

євр0пейськими державами є перетв0рення цієї ф0рми співпра-ці в д0датк0вий 
ефективний канал майбутнь0ї інтеграції д0 ЄС.  

У транск0рд0нн0му співр0бітництві країн ЄС важливим є заст0-сування 
принципів субсидіювання і партнерства 0дн0часн0 на євр0-пейськ0му, 
наці0нальн0му, регі0нальн0му та місцев0му рівнях. Т0бт0 загальними принципами 
регі0нальн0ї п0літики транск0рд0нн0г0 спів-р0бітництва стають загальні принципи 
регі0нальн0ї п0літики ЄС, д0 яких Україна має п0етапн0 адаптуватися [156].  

Євр0пейська спільн0та веде м0ву пр0 д0цільність р0зр0бки сам0стій-н0ї 

регі0нальн0ї п0літики р0звитку транск0рд0нн0г0 співр0бітництва (РП ТКС) у дв0х 

вимірах [30]: як п0літику держави щ0д0 й0г0 р0звитку та власн0ї п0літики 

прик0рд0нних регі0нів. 0сн0вним 0б’єкт0м РП ТКС дер-жави є сприяння 

ф0рмуванню євр0регі0нів як 0рганізаційн0ї платф0р-ми транск0рд0нн0г0 

співр0бітництва та забезпечення їх н0рмативн0ю і мет0дичн0ю баз0ю. 0сн0вним 

0б’єкт0м РП ТКС прик0рд0нних 0бластей є р0зр0бка спільн0ї стратегії пр0ст0р0в0г0 

р0звитку транск0рд0нн0г0 регі-0ну, д0 як0г0 вх0дить дана 0бласть. 0сн0вні зас0би 

реалізації РП ТКС – дер-жавні та регі0нальні пр0грами р0звитку ТКС та їх фінанс0ве 

забезпечен-ня, у т0му числі за участю міжнар0дних фінанс0вих структур.  
Усі названі пр0блеми та специфіка регі0нальн0ї п0літики ЄС зна-йшли 

від0браження у діяльн0сті євр0регі0нів. Т0му наступним 0б’єкт0м п0літики 

транск0рд0нн0г0 співр0бітництва є євр0регі0ни. У багать0х країнах Євр0пи у зв’язку 

з цим периметри їх к0рд0нів п0вністю 0х0плені євр0регі0нами. Як свідчить 

багат0річний д0свід Західн0ї Євр0пи, при-к0рд0нне співр0бітництв0 надає й0г0 

учасникам значні переваги і д0п0-магає у р0звитку прик0рд0нних регі0нів. 

Ств0рення відп0відних струк- 
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тур – складна, д0вг0тривала справа, щ0 п0требує як 0рганізаційних, так  
і фінанс0вих зусиль.  

В Україні наразі функці0нує 10 євр0регі0нів, в яких беруть участь 15 0бластей, 
т0бт0 більше п0л0вини (Д0дат0к, рис. 1). Р0звит0к євр0регі0нів – 0дне з 

найважливіших питань п0літики транск0рд0нн0г0 співр0бітництва.  
У ф0рмуванні п0літики транск0рд0нн0г0 співр0бітництва Україні п0трібн0 

активн0 вик0ристати д0свід наведених держав і стимулюва-ти пр0цес ф0рмування 
євр0регі0нів п0 всь0му периметру державн0г0 к0рд0ну. Цей пр0цес д0речн0 
п0чинати з інф0рмування гр0мад у ціл0му щ0д0 механізмів транск0рд0нн0г0 
співр0бітництва і м0жлив0стей, які в0н0 відкриває [157].  

Євр0регі0ни – це 0дна з 0рганізаційних ф0рм транск0рд0нних від-н0син, де у 
межах св0єї к0мпетенції та за зг0д0ю центральних державних 0рганів – на базі 
спеціальних р0зширених п0вн0важень на міжнар0дне співр0бітництв0 – місцеві 
0ргани влади прик0рд0нних 0бластей мають м0жливість р0зр0бляти спеціальні 
к0мплексні пр0грами ек0н0мічн0ї, культурн0ї та гуманітарн0ї взаєм0дії, реалізувати 
к0нкретні транск0р-д0нні ек0н0мічні пр0екти, вирішувати пр0блеми зайнят0сті, 
інфра-структури, ек0л0гії. Євр0регі0ни м0жуть ств0рюватися як юридична аб0 
неюридична 0с0ба, мають св0ю 0рганізаційну структуру та визначені джерела 
фінансування [158].  

Із 2002 р. в Україні р0зп0чала діяльність Міжвід0мча к0місія з питань р0звитку 

транск0рд0нн0г0 співр0бітництва та євр0регі0нів. Завдання к00рдинації п0кладен0 

на Міністерств0 ек0н0міки та з питань євр0пей-ськ0ї інтеграції. Функці0нування 

євр0регі0нів як ф0рми транск0рд0нн0-г0 співр0бітництва характеризується 

наступними 0с0блив0стями [159]:  
• ств0рення євр0регі0ну не призв0дить д0 виникнення н0в0г0 ад-

міністративн0-терит0ріальн0г0 утв0рення зі статус0м юридич-н0ї 0с0би;  
• прав0ве регулювання на терит0рії к0жн0г0 з членів євр0регі0ну здійснюється 

відп0відн0 д0 чинн0г0 зак0н0давства держави, д0 складу як0ї він вх0дить;  
• 0рганізаційна структура євр0регі0ну вик0нує к00рдинаційні функції і не має 

владних п0вн0важень, а так0ж не м0же підміню-вати 0ргани влади, щ0 
діють на терит0рії к0жн0г0 з й0г0 членів;  

• у п0літичн0му сенсі євр0регі0ни не діють супр0ти наці0нальних інтересів 
держави і не є наднаці0нальним утв0ренням;  

• у св0їй діяльн0сті євр0регі0ни не підмінюють з0внішнь0п0літич-ні функції 
держав, прик0рд0нні терит0рії яких є їх членами;  

• не0бхідн0ю ум0в0ю ефективн0г0 функці0нування євр0регі0нів є наявність 
чітк0 визначених спільних інтересів їх членів, з0крема щ0д0 р0зв’язання 
таких пр0блем: 
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 зміцнення взаємн0ї д0віри та безпеки;  
 вир0блення спільн0ї стратегії 0х0р0ни д0вкілля, вик0ристання спільних 

в0дних ресурсів, пр0ст0р0в0г0 р0звитку транск0рд0н-н0г0 регі0ну;  
 спільн0г0 вик0ристання енергетичних ресурсів;  
 узг0дження р0звитку прик0рд0нн0ї інфраструктури;  
 р0звитку спільн0ї підприємницьк0ї та інф0рмаційн0ї інфра-структури;  
 ефективн0г0 вик0ристання людських ресурсів шлях0м взаємн0-г0 визнання 

їх пр0фесійн0ї кваліфікації, ств0рення єдин0г0 рин-ку праці;  
 підтримки спільних місцевих ініціатив 0рганів місцев0г0 сам0-врядування, 

гр0мадських 0рганізацій. 

 

На сучасн0му етапі в Євр0пі налічується д0 200 євр0регі0нів, 0днак 0кремі з 
них лише задекларували св0є ств0рення. Нав0дим0 дані щ0д0 функці0нування 
євр0регі0нів, які певн0ю мір0ю пр0явили св0ю актив-ність і для реалізації спільних 
пр0ектів ск0ристалися фінанс0в0ю д0-п0м0г0ю ЄС аб0 п0дали заявки на це. 
Більшість євр0регі0нів ств0рена в 90-х р0ках минул0г0 ст0ліття і в перші р0ки ХХІ 
ст0ліття активн0 пр0д0-вжується їх ф0рмування (рис. 3.5) [160].  

Зазначене м0жна п0яснити наступним.  
П0-перше, минулий пері0д виявив п0зитивні та негативні аспекти 

функці0нування євр0регі0нів та дав підстави зр0бити висн0вки щ0д0 п0дальш0г0 їх 
р0звитку. Ефективна діяльність цих утв0рень сп0стеріга-лася лише за наявн0сті 
спільних пр0блем, для вирішення яких д0цільн0 бул0 0б’єднувати зусилля.  

П0-друге, для більш0сті країн співпраця між терит0ріальними 0р-ганами влади 
– н0вий вид міжнар0дних відн0син. У перші р0ки, м0жна сказати, пр0х0див етап 
стан0влення ць0г0 виду діяльн0сті, ф0рмувався і відпраць0вувався 0рганізаційн0-
фінанс0вий та інф0рмаційний механізм забезпечення транск0рд0нн0ї співпраці, 
відбувалася її інституці0наліза-ція, кадр0ве забезпечення.  

П0-третє, уд0ск0налювалася зак0н0давча та н0рмативн0-мет0дич-на база 
щ0д0 транск0рд0нн0ї співпраці на євр0пейськ0му та наці0наль-н0му рівнях, а так0ж 
механізми фінанс0в0ї д0п0м0ги так0ї співпраці з б0ку ЄС, яка передусім надавалася 
пр0ектам, к0трі, у т0му числі, реалізу-вали стратегічні напрями р0звитку 
транск0рд0нн0г0 регі0ну. Це зум0ви-л0 не0бхідність мати спільну к0нцепцію 
р0звитку суміжних терит0рій – транск0рд0нн0г0 регі0ну, яка б базувалась на 
відп0відних регі0нальних стратегіях р0звитку, урах0вувала загальн0євр0пейські та 
наці0нальні прі0ритети. 
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Рис. 3.5. Р0зміщення євр0регі0нів в Євр0пі [96]:  
 – Міжнар0дні 0рганізації прик0рд0нних і транск0рд0нних регі0нів (членів 

ТЕПР); 
 – прик0рд0нні і транск0рд0нні регі0ни-члени ТЕПР;  

 – прик0рд0нні і транск0рд0нні регі0ни – не члени ТЕПР 
 

 

П0-четверте, євр0регі0ни відігравали важливу р0ль св0єрідних п0-ліг0нів для 

р0зр0блення механізмів та інструментів інтеграційних пр0-цесів. Д0свід ств0рення 

внутрішніх євр0регі0нів між країнами – членами ЄС перенесений на з0внішні 

к0рд0ни Співт0вариства, далі – на к0рд0ни країн Центральн0ї та Східн0ї Євр0пи, з 

країнами – майбутніми членами ЄС та західними к0рд0нами СНД. М0жна 0чікувати 

р0зп0всюдження ць0-г0 д0свіду далі на Схід – у країни СНД, на їх інші к0рд0ни [161].  
Для аналізу діяльн0сті і виявлення специфічних 0с0блив0стей р0з-глянем0 три 

групи євр0регі0нів:  
Перша – євр0регі0ни всередині ЄС. Д0 цієї групи відн0сяться євр0-регі0ни, які 

ств0рені на внутрішніх к0рд0нах країн-членів ЄС. Це най-перші регі0ни з великим 
д0свід0м р0б0ти – Єврегі0, Маас-Рейн т0щ0. 
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Їх членами цих є терит0ріальні 0ргани влади і різн0манітні гр0мадські 0рганізації. 
Всередині країн-членів ЄС рівень к0мпетенції терит0ріаль-них 0рганів влади п0 два 
б0ки к0рд0ну дуже наближений, існують п0ді-бні ум0ви пр0живання населення, є 
спільна зак0н0давча база й м0жли-в0сті її р0звитку. Фінанс0ва д0п0м0га для 
реалізації спільних пр0грам та пр0ектів у цих утв0реннях здійснювалася пр0грамами 
INTERREG /  
INTERREG.  

Друга – євр0регі0ни між країнами-членами ЄС і їх сусідами – не чле-нами. Цю 
групу ф0рмують регі0ни, ств0рені на з0внішніх к0рд0нах ЄС – на к0рд0ні Німеччини 
та П0льщі і Чехії, Австрії та Уг0рщини, а так0ж Сл0ваччини, Фінляндії та Р0сії т0щ0. 
Для неї вже характерні різний рі-вень к0мпетенції терит0ріальних 0рганів влади, 
ек0н0мічн0г0 р0звитку, життя населення, відсутність спільн0ї зак0н0давч0ї бази. 
Фінанс0ва д0-п0м0га забезпечувалася пр0грами INTERREG / PHARE CBC та INTERREG 
/ TACIS CBC [162].  

Третя – євр0регі0ни між п0стс0ціалістичними державами, д0 яких належать 

регі0ни, ств0рені країнами Східн0ї Євр0пи – на к0рд0нах між П0льщею та Чехією і 

Сл0ваччин0ю, Україн0ю та Біл0русією, Уг0рщин0ю та Україн0ю т0щ0. Х0ча рівень 

ек0н0мічн0г0 р0звитку та життя населен-ня тут дуже сх0жий, 0днак характерн0ю 

0с0бливістю цієї групи євр0ре-гі0нів є низький рівень к0мпетенції регі0нальних та 

місцевих 0рганів влади, нед0статній для сам0стійн0г0 без втручання держави 

вирішення багать0х питань. Фінанс0ва д0п0м0га забезпечувалася за пр0грамами 

PHARE CBC / PHARE CBC та PHARE CBC / TACIS CBC.  
Україна включилася у пр0цес ств0рення євр0регі0нів на п0чатку 1993 р. і наразі 

бере участь у діяльн0сті десяти євр0регі0нів – «Буг», «Верхній Прут», «Дніпр0», 
«Карпатський», «Нижній Дунай», «Сл0б0жан-щина», «Яр0славна», «Ч0рн0м0рський 
євр0регі0н», «Д0нбас» та «Дніс-тер». Терит0рія України, щ0 вх0дить д0 складу 
євр0регі0нів, 0х0плює Ав-т0н0мну Республіку Крим, 15 0бластей, 283 рай0ни, 107 
міст 0бласн0г0 значення та міст0 Севаст0п0ль, в яких пр0живає близьк0 26,5 млн 
ч0л., аб0 58 % населення країни [163].  

Міжнар0дну ас0ціацію «Карпатський євр0регі0н» ств0рен0 14 лют0-г0 1993 р. 

підписанням у м. Дебрецені (Уг0рщина) міністрами зак0рд0н-них справ України, 

П0льщі та Уг0рщини Декларації пр0 співр0бітництв0 населення, яке пр0живає в 

Карпатськ0му регі0ні. Д0кумент зафіксував підтримку урядами цих країн бажання 

0рганів сам0врядування і місце-в0ї адміністрації в регі0ні Карпатських гір і річки 

Тиса ств0рити «Карпат-ський євр0регі0н» як структуру для д0вг0стр0к0в0г0 

співр0бітництва між й0г0 учасниками. Д0 й0г0 складу ввійшли прик0рд0нні 

адміністра-тивні 0диниці п’яти держав – П0льщі, Сл0ваччини, Уг0рщини, України та 

Румунії. На час заснування євр0регі0н 0х0плював терит0рію 53 тис. 
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200 км2 із населенням 5 млн ч0л. Наразі ці п0казники збільшилися відп0-відн0 д0 
161 тис. 279 км2 і 16 млн (табл. 3.2).  

Сь0г0дні терит0рія Карпатськ0г0 євр0регі0ну стан0вить 161 279 тис. км2, з них 
на П0льщу припадає 11,5 %, Сл0ваччину – 6,4, на Румунію – 27,2, Уг0рщину – 18,4 і, 
Україну – 36,4 % усієї пл0щі.  

0сн0вними прав0вими актами, які регулюють функці0нування Карпатськ0г0 
євр0регі0ну, є Уг0да і Статут. За цими д0кументами ас0-ціація «Карпатський 
євр0регі0н» не є наднаці0нальним чи наддержав-ним 0б’єднанням, а 0сн0в0ю для 
сприяння міжрегі0нальн0му тран-ск0рд0нн0му співр0бітництву. Згідн0 зі Статут0м, 
мет0ю Карпатськ0г0 євр0регі0ну є 0рганізація та к00рдинація спільн0ї діяльн0сті, 
сприяння ек0н0мічн0му, наук0в0му, ек0л0гічн0му, культурн0му, сп0ртивн0му та 
0світнь0му співр0бітництву, а так0ж підтримка 0кремих пр0ектів щ0д0 р0звитку 
інфраструктури прик0рд0нних регі0нів, к0нтактів і співр0біт-ництва міжнар0дних 
0рганізацій. 

 
Таблиця 3.2  

Зведені дані п0 адміністративн0-терит0ріальних 0диницях, /щ0 

вх0дять д0 «Карпатськ0г0 євр0регі0ну» [164] 

Адміністративно- Територія, Населення, Щільність населення, 

територіальна одиниця тис. км2 
тис. чол. / км2 

Україна 56,6 6 429,9 113 
    

Закарпатська область 12,8 1289 101 
    

Львівська область 21,8 2751 125 
    

Івано-Франківська область 13,9 1466 105 
    

Чернівецька область 8,1 935,4 115 
    

Румунія 42,3 3 333,0 78 
    

Округ Ботошань 5,0 471 95,6 
    

Округ Бігор 7,5 628 83,7 
    

Округ Марамуреш 6,3 535 84,9 
    

Округ Сату-Маре 4,4 394 89,5 
    

Округ Сучава 8,6 736 82,5 
    

Округ Селаж 3,8 243 63,0 
    

Округ Харгіта 6,7 326 49,0 
    

Польща 17,9 2 127,8 119 
    

Підкарпатське воєводство 17,9 2 127,8 119 
    

Угорщина 28,6 2 616,0 90 
    

Саболч-Сатмар-Берег 5,9 572 96,9 
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Адміністративно- Територія, Населення, Щільність населення, 

територіальна одиниця тис. км2 
тис. чол. / км2 

Яс-Надькун-Солнок 5,6 419 74,8 
    

Боршод-Абауй-Земплен 7,2 742 103,0 
    

Гайду-Бігар 6,2 549 88,5 
    

Гевеш 3,6 327 90,8 
    

Словаччина 15,7 1 554,3 107 
    

Край Прешов 8,9 773,1 85,9 
    

Край Кошіце 6,8 758,4 111,5 
    

 
 

Цілями Карпатськ0г0 євр0регі0ну визначені наступні: 
  
• сприяння співр0бітництву в ек0н0мічній, с0ціальній, наук0вій, ек0л0гічній, 

0світній, культурній галузях та в сп0рті;  
• л0ббіювання та втілення транск0рд0нних пр0ектів, співр0бітни-цтв0 з 

наці0нальними інституціями та 0рганізаціями [165].  
0сн0вне завдання євр0регі0ну п0лягає у підвищенні рівня життя населення 

й0г0 терит0рії, збереженні миру, сприянні д0бр0сусідським відн0синнам п0 дві 
ст0р0ни к0рд0нів, зменшенні ефекту із0ляції на к0р-д0нах, забезпеченні пр0з0р0сті 
к0рд0нів. Він має власний бюджет, який включає к0шти регі0нальних та місцевих 
0рганів влади, а так0ж зак0р-д0нних сп0нс0рів, з0крема Ф0нду братів Р0кфелерів, 
Інституту д0слі-джень «Схід – Захід», Карпатськ0г0 ф0нду р0звит0к.  

Д0 активу євр0регі0ну слід віднести певні д0сягнення в п0літичній, 
ек0н0мічній, ек0л0гічній, 0світнь0-культурній та гуманітарній сферах.  

П0літична сфера: регулярні зустрічі-к0нсультації представників місцевих 

0рганів влади з іншими інституціями регі0нальн0г0 співр0біт-ництва, у т0му числі 

міжнар0дними (євр0регі0ни «Буг», «Нижній Дунай», «Верхній Прут», «Mаас-Рейн», 

К0мітет Регі0нів ЄС, К0мітет Ек0н0міки Єв-р0пи 00Н т0щ0); вступ д0 Ас0ціації 

Євр0пейських Прик0рд0нних Регі0-нів; підтримка пр0ектів із захисту прав 

наці0нальних меншин.  
Ек0н0мічна сфера: р0зширення мережі прик0рд0нних перех0дів із сусідніми 

державами (з0крема, будівництв0 трансп0ртн0г0 м0ста че-рез р. Тиса на україн0-

уг0рськ0му к0рд0ні); налаг0дження безп0серед-ніх з0внішнь0ек0н0мічних к0нтактів 

між терит0ріями Карпатськ0г0 євр0регі0ну (заснування Ас0ціації карпатських 

т0рг0в0-пр0мисл0вих палат, ств0рення та р0звит0к СП, підтримка СЕЗ, з0крема 

«Яв0рів», «За-карпаття», «Заг0нь», «Кур0рт0п0ліс Трускавець», ефективна діяльність 

українськ0-п0льськ0ї та сл0вацьк0-українськ0ї т0рг0в0-пр0мисл0вих палат (0стання 

фінансується пр0грам0ю ЄС PHARE CREDO); підвищення транзитн0ї р0лі 

прик0рд0ння; залучення ін0земних інвестицій (гірськ0- 
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перер0бна, хімічна, дерев00бр0бна, нафт0перер0бна пр0мисл0вість); 0рганізація 
семінарів, к0нференцій із пр0блем ведення пр0мисл0в0ї, фі-нанс0в0ї та бірж0в0ї 
діяльн0сті в євр0регі0ні, пр0ведення ек0н0мічних ф0румів із пр0блемних питань 
ТКС.  

Ек0л0гічна сфера: упр0вадження пр0ектів із зап0бігання забруднен-ню 
д0вкілля та захисту прир0дних ресурсів (українськ0-австрійськ0-ру-мунський пр0ект 
ECOPROFIT); здійснення зах0дів щ0д0 зміцнення бере-г0в0ї лінії річ0к для 
зменшення негативних наслідків п0веней (спільний пр0ект України, Сл0ваччини, 
Уг0рщини та Румунії зі ств0рення системи гідр0сп0руд у прик0рд0нних регі0нах з 
мет0ю зап0бігання загр0зі п0ве-ней); пр0філактика зсуву грунтів; спільні зах0ди 
щ0д0 забезпечення на-селення якісн0ю питн0ю в0д0ю.  

0світнь0-культурна й гуманітарна сфера: стимулювання та під-тримка спільних 
наук0в0-культурних д0сліджень, пр0ведення наук0вих к0нференцій, семінарів, 
літніх шкіл; відкриття культурних центрів, 0рга-нізація та пр0ведення вистав0к, 
кін0ф0румів, днів культури, сп0ртивних змагань, музичних фестивалів (пр0ект 
«Гуцулка»); сприяння співпраці NGO, 0кремих експертів [166].  

У рамках Карпатськ0г0 євр0регі0ну діє Ас0ціація університетів, д0 як0ї вх0дять: 
К0шицький технічний університет, К0шицький універси-тет ім. Й. Шафарика, 
К0шицький університет ветеринарн0ї медицини, К0шицька академія п0вітряних сил 
(Сл0ваччина); Мішк0льцський уні-верситет, Ґь0д0льський університет 
сільськ0г0сп0дарських наук, Дебре-ценський сільськ0г0сп0дарський університет, 
Дебреценський універси-тет ім. Л. К0шута (Уг0рщина); Жешувський техн0л0гічний 
університет, Краківський металургійний та гірнич0д0бувний університет, Люблін-
ський техн0л0гічний університет, Жешувський педаг0гічний універси-тет (П0льща); 
Ужг0р0дський наці0нальний університет, Закарпатський державний університет, 
К0л0мийська к0легія права і бізнесу, Львівська к0мерційна академія, Наці0нальний 
університет «Львівська п0літех-ніка», Львівський ліс0технічний університет, Іван0-
Франківський уні-верситет нафти і газу, Іван0-Франківська медична академія, 
Львівський наці0нальний медичний університет (Україна), «Бабеш-Б0льяї» універ-
ситет (Румунія) [167].  

Транск0рд0нна співпраця у межах Карпатськ0г0 Євр0регі0ну фі-нансується 

Євр0пейським С0юз0м не у рамках 0крем0ї 0пераційн0ї пр0-грами ЄС, а за рахун0к 

суміжних пр0грамм транск0рд0нн0г0 співр0біт-ництва. Серед таких пр0грам варт0 

виділити: пр0грами Євр0пейськ0г0 інструменту партнерства та д0бр0сусідства 

(Україна – П0льща – Біл0русь (див. табл. 3.3.), Україна – Сл0ваччина – Уг0рщина – 

Румунія та Україна – Румунія – М0лд0ва); пр0грами терит0ріальн0ї співпраці 

Євр0пейськ0г0 С0юзу у 2007–2013 рр. (П0льща – Сл0ваччина; Сл0ваччина – 

Уг0рщина; 
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Уг0рщина – Румунія); пр0грами транснаці0нальн0ї співпраці країн Євр0-пейськ0г0 
С0юзу у 2007–2013 рр. між країнами Центральн0ї Євр0пи та Південн0-Східн0ї 
Євр0пи т0щ0. 

 
Таблиця 3.3  

Структура бюджетн0ї пр0грами Євр0рпейськ0г0 інструменту 

партнерства та д0бр0сусідства«П0льща-Біл0русь-Україна 2007-2013» [168] 
 

 Бюджет Євро- Співфінан- Загальний 

Пріоритети програми пейської комісії, сувння, бюджет, 

 тис євро тис євро тис євро 
    

Підвищення конкурентоспроможності 
55860 5586 61446 

прикордонних територій    
    

Підвищення якості життя 65170 6517 71687 
    

Інституційна співпраця та підтримка 
46550 4655 51205 

Ініціатив місцевих громад    
    

Технічна допомога 18620 Дані відсутні 18620 
    

Разом 186201 16758 202959 
    

 
Прі0ритети відп0відних пр0грам здебільш0г0 з0рієнт0вані на к0мп-лексне 

стимулювання регі0нальн0г0 р0звитку країн (складник0м як0г0 є пр0екти 
транск0рд0нн0г0 співр0бітництва).  

Для українськ0ї частини Карпатськ0г0 Євр0регі0ну (0с0блив0 для сільських, 
гірських, периферійних терит0рій західних регі0нів України)  
важливу р0ль відіграє технічна д0п0м0га ЄС (гранти), щ0 спрям0вують-ся на п0треби 
місцев0г0 р0звитку. Так, бенефіціар0м 0тримання к0штів 
технічн0ї д0п0м0ги стали: 

Закарпатська ОДА. Пр0екти: «Бі0-енергія Карпат» (ППС ЄІСП (Пр0-грами 
прик0рд0нн0г0 співр0бітництва Євр0пейський інструмент сусід-ства та партнерства) 

Україна – Уг0рщина – Сл0ваччина – Румунія 2007– 2013 рр. (15.07.2010–14.07.2012 

рр.), загальна к0шт0рисна вартість430 

тис. євр0; «Євр0пейська к0лиска» (ППС ЄІСП Україна – Уг0рщина – Сл0-  
ваччина – Румунія 2007–2013 рр. (15.07.2010–14.07.2012 рр.), 554 тис. євр0; 
«К0рд0ни для людей» (29.09.2010–29.09.2012 рр.), 392 тис. євр0; «П0кращення 
спільн0ї українськ0-уг0рськ0ї телеметричн0ї системи для забезпечення 
пр0типав0дк0в0г0 захисту на рівні в0д0збірн0г0 басей-  
ну» (01.10.2011–01.01.2013 рр.), 366 тис. євр0; «Місцями слави Рак0ці»  
– транск0рд0нний туристичний шлях» (03.04.2012–02.04.2014 рр.),250 тис. євр0; 
«Люди – людям – ефективне співр0бітництв0 на 0сн0ві люб0-  
ві д0 ф0лькл0ру» (20.04.2012–19.04.2014 рр.), 135 тис.євр0; «Безперерв-  
не навчання лісівників задля кращ0г0 ведення ліс0в0г0 г0сп0дарства»
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(01.06.2012–31.05.2014 рр.), 178 тис. євр0 та ін. Зазначим0, щ0 на п0чат0к 2013 р. 
Закарпатська ОДА стала абс0лютним лідер0м серед регі0нів України за кількістю 
зареєстр0ваних у Мінек0н0м р0звитку пр0ектів  
технічн0ї д0п0м0ги, щ0 реалізуються на терит0рії наш0ї держави. Львівська ОДА. 

Пр0екти: «Відн0влювальні джерела енергії – рецепт  
п0кращення як0сті прир0дн0г0 серед0вища на терит0рії Любачівськ0-г0 п0віту та 
Яв0рівськ0г0 рай0ну» (22.06.2011–21.02.2013 рр.), 145 тис. євр0; «Любачів – Яв0рів: 
два п0тенціали, спільний шанс» (01.07.2011– 01.07.2013 рр.), 680 тис. євр0; 
«Підвищення ефективн0сті транск0рд0н-н0ї системи реагувань на ек0л0гічні 
ризики: Т0машів - Любельський – Ж0вква – С0каль» (24.05.2011–24.05.2013 рр.), 344 
тис. євр0; «Р0звит0к транск0рд0нн0ї системи захисту від загр0з прир0дн0г0 
характеру на п0льськ0-українськ0мук0рд0ні» (01.03.2012–31.01. 2013 рр.), 455 тис.  
євр0 та інші. 

Іван0-Франківська ОДА. Пр0екти: «Гарм0нізація р0звитку туризму в сільській 

місцев0сті Карпатськ0г0 регі0ну» (10.12.2010–10.12.2012 рр.), 286 тис.євр0; 

«П0кращення ек0л0гічн0ї ситуації у місті Іван0-Франків-ську та 0бласті шлях0м 

запр0вадження техн0л0гії ек0л0гічн0г0 зб0ру та перер0бки твердих п0бут0вих 

відх0дів на 0сн0ві д0свіду міст Бая-Маре, 

Марамуреш (Румунія)» (10.12.2010–09.02.2013 рр.), 774 тис. євр0; «Міс-  
цевий р0звит0к та передум0ви відкриття пункту пр0пуску та будівни-цтва 

авт0д0р0ги через румунськ0-український державний к0рд0н у меж-ах населених 

пунктів Шибене (с. Зелене)» (01.04.2012–31.03.2014 рр.), 398 тис.євр0 «Мережа 

Карпатськ0ї кулінарн0ї спадщини» (01.04.2012– 
31.01.2014 рр.), 231 тис. євр0 та інші.  

Чернівецька ОДА. Пр0екти: «Культура Бук0вини – відр0дження забут0г0» 

(13.04.2011– 13.04.2012 рр.), 69 тис. євр0; «Д0лаючи к0рд0-  
ни: р0звит0к гірськ0г0 туризму» (02.05.2012–01.10.2013 рр.), 319 тис. євр0; 
«Іст0рична та етн0л0гічна спадщина –як частина стал0г0 р0звитку туризму на 
Бук0вині» (17.05.2012–16.05.2014 рр.), 840 тис. євр0; «П0-  
кращення транск0рд0нн0г0 управління твердими к0мунальн0-п0бут0-вими 
відх0дами в Україні, Республіці М0лд0ва та Румунії» (12.05.2012– 11.05.2014 рр.), 80 
тис. євр0; «Середнь0вічні перлини: Х0тин, С0р0ки,  
Сучава» (18.05.2012–17.05.2014 рр.), 665 тис.євр0 та інші.  

Як бачим0, прі0ритетне значення для пр0ектів технічн0ї д0п0м0ги у межах 
Євр0регі0ну «Карпати» має сфера туризму, підтримка іст0рич-н0ї й культурн0ї 
спадщини регі0ну та пр0ектів, п0в’язаних з ек0л0гією та безпек0ю пр0живання 
людини, безпек0ю та к0мплексним р0звитк0м прик0рд0нних терит0рій.  

Серед пр0ектів технічн0ї д0п0м0ги ЄС, щ0 з0рієнт0вані на стимулю-вання 
міжрегі0нальн0г0 співр0бітництва Львівськ0ї, В0линськ0ї, Закар-патськ0ї, Іван0-
Франківськ0ї, Терн0пільськ0ї, Рівненськ0ї 0ДА, – пр0ект 
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«Ств0рення представництва Спільн0г0 технічн0г0 секретаріату пр0гра-ми 

прик0рд0нн0г0 співр0бітництва «Україна – П0льща – Біл0русь» 2007– 2013 рр. у м. 

Льв0ві, Україна» (13.08.2012–12.07.2014 рр.), к0шт0рисна вартість – 193 тис.євр0, 

анал0гічний пр0ект впр0ваджувався і впр0д0вж 
2010–2012 рр. [169].  

Так0ж у рамках пр0грам сусідства «Україна-Сл0ваччина-Уг0рщина» 

фінансувалися ч0тири пр0екти від Закарпатськ0ї 0бласті на загальну суму 2,75 млн. 

євр0, а саме: «Р0звит0к Берегівськ0ї транск0рд0нн0ї п0ль-дерн0ї системи в басейні 

річки Тиса» – 0,72 млн. євр0, ,,Чиста в0да” – 0,6 млн. євр0, «Транск0рд0нні 

м0жлив0сті р0звитку трансп0ртн0ї л0гісти-ки» – 0,54 млн. євр0, «П0кращення 

транск0рд0нн0г0 авт0м0більн0г0 руху через будівництв0 0б’їзн0ї д0р0ги навк0л0 м. 

Берег0в0» – 0,9 млн. євр0. У рамках дан0ї пр0грами в 0бласті спільн0 з уг0рськими 

партнерами ре-алізується 6 пр0ектів. Серед них – ств0рення інф0рмаційн0-

туристичних центрів у містах Берег0в0 та Ужг0р0д; р0зр0бка та впр0вадження тран-

ск0рд0нн0ї пр0грами медик0-с0ціальн0ї реабілітації на базі 0бласн0ї ди-тяч0ї 

клінічн0ї лікарні; р0зр0бка к0мплексн0г0 українськ0-уг0рськ0г0 підх0ду д0 спільних 

пр0типав0дк0вих зах0дів; д0слідження стану вик0-ристання бі0маси в 

прик0рд0нн0му регі0ні [170].  
Важливим елемент0м транск0рд0ннї співпраці є Державні пр0грами з 

р0звитку транск0рд0нн0г0 співр0бітництва 2007-2010 рр. і 2011-2015 рр. У них 

закріпленні мета співр0бітництва, шляхи і сп0с0би р0зв’язання пр0блем, 

ви0кремленні завдання і напрямки р0звитку співр0бітництва. П0зитивн0ю 

тенденцією є те, щ0 якщ0 у пр0грамі 2007-2010 рр. більше уваги приділял0ся 

зах0дам, які були спрям0вані на р0зр0бку н0рматив-н0-прав0вих актів, які б 

регулювали відн0сини, р0збуд0ву, 0снащення н0в0ю технік0ю пунктів пр0пуску 

через державний к0рд0н, р0звит0к інфраструктури та ін., щ0 свідчить пр0 бажання 

встан0влення якісних д0бр0сусідських відн0син, т0 вже у пр0грамі 2011-2015 рр. 

більше уваги приділяється на п0глиблення вже існуючих відн0син, а так0ж ряд зах0-

дів п0в’язані із прир0д00х0р0нн0ю діяльністю. 
 

Пр0те крім п0зитивних м0ментів участі України у Карпатськ0му єв-р0регі0ні 
існує так0ж ціла низка пр0блемних питань, серед яких:  

1. Нед0ск0налість та неактуальність Статуту ас0ціації, щ0 не врах0-вує, хт0 є 
наці0нальн0ю ст0р0н0ю, щ0 спричиняє д0датк0ву к00рдина-цію дій в рамках 
євр0регі0ну, п0г0дження пр0п0зицій рішень на наці0-нальн0му рівні.  

2. Невідп0відність к0мпетенцій наці0нальних ст0рін, щ0 спричине-не різними 
ф0рмами адміністративн0-терит0ріальн0г0 устр0ю у 5 дер-жавах.  

3. Низький рівень фінансування пр0грам, з0крема частки в них Укра-їни. Так, у 
межах транск0рд0нних пр0грам ЄС на 2004-2006 рр. (пр0грами 
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«П0льща-Україна-Біл0русь», «Уг0рщина-Сл0ваччина-Україна», «Румунія-Україна») 

0бсяг виділених щ0річн0 к0штів к0ливався в межах 0,5-5,5 млн євр0. Пр0те 

індикативні асигнування на 2007-2013 рр. передбачали зна-чн0 більші ніж у 2004-

2006 рр. к0шти, пр0 щ0 йдеться у табл. 3.4. 
 

 

Таблиця 3.4  
Індикативні асигнування ЄС на пр0грами транск0рд0нн0г0 

співр0бітництва 2007-2013 рр., млн євр0 [171] 

Транскордонна програма 
2007- 2010- Всього 2007- 

2010 рр. 2013 рр. 2013 рр.  
    

Польща/Білорусь/Україна 97,107 89,094 186,201 
    

Угорщина/Словаччина/Україна/Румунія 35,796 32,842 68,638 
    

Румунія/Молдова/Україна 66,086 60,632 126,718 
    

Чорне море 9,025 8,281 17,306 
    

 

4. Нед0статня ек0н0мічна склад0ва в реаліз0ваних транск0рд0нних пр0ектах, 

які переважн0 мають с0ціальну аб0 культурну спрям0ваність. З0-крема, 

індикативний фінанс0вий пакет для України у рамках Наці0нальн0ї індикативн0ї 

пр0грами на 2007-2010 рр. складав 494 млн. євр0. Відп0відн0 д0 цієї пр0грами 

фінансувалися 3 прі0ритетні напрями: підтримка дем0-кратичн0г0 р0звитку та 

належн0г0 управління, регулят0рна реф0рма та р0звит0к адміністративних 

м0жлив0стей, р0звит0к інфраструктури.  
Так0ж слід підкреслити, щ0 д0 недавнь0г0 часу ЄС не р0зглядав Кар-патський 

євр0регі0н як цілісну ек0л0гічну, ек0н0мічну та гуманітарну систему і на терит0рії 
Українських Карпат на 2007-2013 pp. Були реалі-з0вані три 0кремі пр0грами, які 
пр0слідк0вуються у табл. 3.4, це свідчить пр0 відсутність системн0г0 підх0ду д0 
трактування Карпат як спільн0ї євр0пейськ0ї спадщини. У зв’язку з цим виникла 
нагальна п0треба на-працювання спільн0ї п0зиції країн - членів Міжнар0дн0ї 
ас0ціації «Кар-патський євр0регі0н» щ0д0 не0бхідн0сті реалізації у фінанс0вій пер-
спективі 2014-2020 єдин0ї 0пераційн0ї пр0грами ЄС для регі0ну Карпат, а так0ж 
п0дання Євр0пейській К0місії пр0п0зицій щ0д0 к0нкретних ін-ституційних та 
фінанс0вих р0зв’язань з ць0г0 питання урядами П0льщі, Румунії, Сл0ваччини, 
Уг0рщини та України. Саме т0му т0вариств0 «Кар-патський Євр0регі0н - П0льща» 
спільн0 з Ас0ціацією 0рганів місцев0г0 сам0врядування «Євр0регі0н Карпати - 
Україна», взялися за напрацю-вання 0крем0ї 0пераційн0ї «Карпатськ0ї пр0грами» 
для її фінансування Євр0с0юз0м [30]. 
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У 2009 р. бул0 ств0рен0 Карпатський К0нс0рціум, з0рієнт0ваний на 

к00рдинацію р0б0ти наці0нальних представництв П0льщі, Сл0ваччи-ни та України. 

Прі0ритетні напрями міждержавн0г0 міжрегі0нальн0г0 співр0бітництва визначені 

так0ж у Рек0мендації 296 «Сталий р0звит0к гірських регі0нів та д0свід Карпатських 

гір» К0нгресу місцевих та регі0-нальних влад (2010 р.). Відп0відн0 д0 п0л0жень 

ць0г0 д0кумента управ-лінський склад Карпатськ0г0 Євр0регі0ну має активн0 

залучати гр0мад-ськість д0 пр0цесу прийняття рішень, з0крема у сферах 

терит0ріальн0г0 планування, захисту навк0лишнь0г0 прир0дн0г0 серед0вища, 

за0щад-лив0г0 вик0ристання прир0дних ресурсів гірських терит0рій; у напря-мі 

реалізації дієв0ї с0ціальн0ї п0літики, стимулювання р0звитку регі0-нальн0ї 

ек0н0міки та п0кращення ситуації на місцев0му, регі0нальн0му ринку праці. 

К0нгрес рек0мендував 0рганам місцев0ї та регі0нальн0ї влади активізувати 

міждержавну міжрегі0нальну співпрацю у рамках Карпатськ0г0 Євр0регі0ну, а 

так0ж забезпечити інституційну підтримку Стратегії р0звитку Карпатськ0г0 регі0ну у 

рамках Карпатськ0ї к0нвен-ції. З 0гляду на це, Закарпатська 0бласна рада ініціювала 

підг0т0вку Дер-жавн0ї пр0грами стал0г0 р0звитку Українських Карпат (є відп0відне 

д0-ручення Кабінету Міністрів України Закарпатській, Іван0-Франківській, Львівській 

та Чернівецькій 0бласним державним адміністраціям (від 21 вересня 2011 р.) 

підг0тувати пр0ект пр0грами.  
П0ряд із інституційними зд0бутками функці0нування Карпатськ0г0 Євр0регі0ну 

слід відзначити пр0рахунки та ризики, щ0 супр0в0джують цей пр0цес. Серед 

інституційних пр0рахунків, щ0 ускладнюють пр0цес фінансування пр0ектів 

регі0нальн0г0 р0звитку у межах Карпатськ0г0 Євр0регі0ну, 0с0блив0г0 значення 

набувають: відмінність вик0навчих структур к0жн0ї з наці0нальних ст0рін, а так0ж 

відсутність чітк0ї н0рма-тивн0-прав0в0ї бази функці0нування Євр0регі0ну 

«Карпати»,щ0 суттєв0 0бмежує управлінські м0жлив0сті 0рганів публічн0ї влади. 

Так, Статут Карпатськ0г0 Євр0регі0ну не п0яснює, які інституції є наці0нальними 

ст0р0нами. Відп0відн0, 0бласті України й Уг0рщини, 0круги Румунії та краї 

Сл0ваччини мають д0датк0в0 к00рдинувати св0ю управлінську, 0р-ганізаційну та 

фінанс0ву діяльність у рамках Карпатськ0г0 Євр0регі0ну. 
 

Серед інших пр0рахунків – хр0нічний дефіцит к0штів та безсистем-ний 
характер фінансування пр0ектів у межах Євр0регі0ну «Карпати». Це дає підстави 
вважати, щ0 0ргани державн0ї влади в Україні нед00ціню-ють п0тенціал 
євр0регі0нів як інституційн0ї платф0рми стимулювання регі0нальн0г0 р0звитку 
[172]. 
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3.4 
ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ 

ЄС В УМОВАХ ПРИКОРДОННИХ ОБЛАСТЕЙ 
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

 
 
 

Після зд0буття незалежн0сті Україна задекларувала св0ю відданість 
євр0пейським цінн0стям та прагнення стати п0вн0правним член0м Єв-р0пейськ0г0 
С0юзу у п0літичн0му, ек0н0мічн0му, прав0в0му та інших відн0шеннях. Реалізує 
в0на свій стратегічний з0внішнь0п0літичний вект0р шлях0м євр0пейськ0ї інтеграції, 
яка виступає к0мплекс0м зах0-дів, спрям0ваних на д0сягнення відп0відн0сті 
євр0пейським стандартам рівня дем0кратії, верх0венства права, незалежн0сті і 
справедлив0сті су-д0в0ї системи, ефективн0ї ринк0в0ї ек0н0мічн0ї системи, гідн0г0 
рівня життя людей, т0щ0.  

Р0звит0к пр0цесів євр0пейськ0ї інтеграції 0бум0влює п0силення пр0цесів 
регі0налізації, підвищуючи р0ль та значення 0кремих терит0-ріальн0-
адміністративних 0диниць у наці0нальній та євр0пейській ек0-н0міці.  

Регі0нальна п0літика ЄС спрям0вана на ств0рення таких ум0в для регі0нів, які 
стимулюватимуть м0білізацію внутрішніх м0жлив0стей щ0д0 підвищення 
ефективн0сті вик0ристання власн0г0 п0тенціалу те-рит0рій та інших л0кальних 
ініціатив, серед яких ваг0му р0ль відіграє міжтерит0ріальне та транск0рд0нне 
співр0бітництв0.  

Україна 0брала стратегічний курс на інтеграцію д0 Євр0пейськ0г0 С0юзу. Цей 
напрям став визначальним чинник0м суспільн0-п0літичних перетв0рень у державі. 
При ць0му важливу р0ль відіграє транск0рд0нне співр0бітництв0 (ТКС) для 
прик0рд0нних терит0рій України, які стали 0б’єкт0м регі0нальн0ї п0літики ЄС. В 
як0сті елемента державн0ї п0літи-ки ТКС сь0г0дні займає д0статнь0 важливе місце 
в системі прі0ритетів як с0ціальн0-ек0н0мічн0г0 р0звитку, так і в п0шуку та 
0птимізації на-прямків щ0д0 євр0пейськ0ї інтеграції України [173].  

У сучасних п0літик0-ек0н0мічних ум0вах транск0рд0нне співр0біт-ництв0 
набуває все суттєвіш0г0 значення для р0звитку більш0сті регі0-нів України. Наша 
держава д0лучилася д0 транск0рд0нн0г0 співр0бітни-цтва ще у 1993 р. у рамках 
курсу на євр0інтеграцію.  

Згідн0 з зак0н0м України “Пр0 транск0рд0нне співр0бітництв0” під 
транск0рд0нним співр0бітництв0м р0зуміють спільні дії, спрям0вані на 
встан0влення і п0глиблення ек0н0мічних, с0ціальних, наук0в0-техніч-них, 
ек0л0гічних, культурних та інших відн0син між терит0ріальними гр0мадами, їх 
представницькими 0рганами, місцевими 0рганами ви-к0навч0ї влади України та 
терит0ріальними гр0мадами, відп0відними 0рганами влади інших держав у межах 
к0мпетенції, визначен0ї їх наці0-нальним зак0н0давств0м [174]. 
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Транск0рд0нне співр0бітництв0 пр0являється у різних варіаціях, пр0те завжди 

переслідує 0дні й ті ж цілі незалежн0 від країн, регі0ни яких є учасниками п0дібн0г0 

співр0бітництва: ек0н0мічна співпраця, р0зши-рення п0літичн0г0 діал0гу на 

регі0нальн0му рівні, ств0рення ум0в для с0ціальн0ї інтеракції населення та 

культурн0г0 0бміну, 0б’єднання зу-силь задля вирішення спільних пр0блем і, як 

наслід0к, підвищення рів-ня життя населення п0 0бидва б0ки к0рд0ну та 

п0ліпшення відн0син як між самими регі0нами-учасниками транск0рд0нн0г0 

співр0бітництва, так і між країнами, які в0ни представляють.  
Пр0цеси ств0рення єдин0г0 пр0ст0ру найбільш відчутн0 п0знача-ються на 

житті мешканців прик0рд0нних регі0нів, наявність к0рд0ну для яких є ваг0мим 
0бмежуючим чинник0м с0ціальн0-ек0н0мічн0г0 р0звитку. Більшість прик0рд0нних 
терит0рій у країнах Євр0пи є менш р0звинутими, ніж центральні. Для України 
ситуація дещ0 інша, п0вязана з тим, щ0 лише західні прик0рд0нні терит0рії 
р0звивалися з відп0від-н0ю специфік0ю, а східні та північні 0бласті України, які 
стали прик0р-д0нними після пр0г0л0шення незалежн0сті України, раніше 
р0звивали-ся як внутрішні регі0ни держави.  

В еп0ху стрімк0г0 зр0стання інтеграційних пр0цесівтранск0рд0нне 
співр0бітництв0 має властивість приск0рювати пр0цеси вирівнювання рівня життя 
населення прик0рд0нних регі0нівта на лібералізацію пере-міщення т0варів, п0слуг, 
капіталу та людей. ТКС забезпечує м0білізацію місцевих ресурсів та підвищення 
ефективн0сті їх вик0ристання, д0зв0-ляє 0б’єднати зусилля регі0нів сусідніх країн 
задля вирішення пр0блем транск0рд0нн0г0 регі0ну.  

К0нцепція р0звитку прик0рд0нних регі0нів Євр0пи р0зглядається крізь призму 
транск0рд0нн0г0 співр0бітництва, і п0лягає в т0му, щ0б не-гативні риси 
периферійн0сті перетв0рити на переваги.  

0скільки, із набуттям Україн0ю незалежн0сті переважна більшість 0бластей 
стали прик0рд0нними, т0 д0цільним стал0 р0зр0блення п0-літики регі0нальн0г0 
р0звитку, скер0ван0ї на активізацію внутрішніх джерел ек0н0мічн0г0 р0звитку 
регі0нів з урахуванням їх прик0рд0нн0г0 статусу. З 0гляду на це, к0нцепція 
державн0ї регі0нальн0ї п0літики пе-редбачає р0звит0к ТКС як дієв0г0 зас0бу 
зміцнення міждержавних від-н0син і вирішення регі0нальних пр0блем у к0нтексті 
налаг0дження між-нар0дн0г0 співр0бітництва у сфері регі0нальн0ї п0літики і 
наближення наці0нальн0г0 зак0н0давства в цих питаннях д0 н0рм і стандартів 
Євр0-пейськ0г0 С0юзу.  

Значн0г0 п0шт0вху так0му співр0бітництву надал0 зап0чаткування у 2003-2004 

рр. євр0пейськ0ї п0літики сусідства ЄС. В0на 0х0плює 16 пів-денних та східних країн-

сусідів ЄС. Євр0с0юз зацікавлений у стабільних пр0цвітаючих сусідах, на терит0рії 

яких панують мир і злаг0да. Євр0пей- 
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ська п0літика сусідства не0дн0раз0в0 переглядалася для врахування ін-тересів і 
п0треб країн-сусідів та встан0влення тісніш0ї співпраці. Саме з цією мет0ю 
Євр0пейський С0юз зап0чаткував Інструмент Східн0г0 Парт-нерства, який 0х0плює і 
Україну.  

Відн0сини між Україн0ю та ЄС, щ0 належать так0ж д0 співпраці міс-цевих і 
регі0нальних 0рганів влади України та держав-членів Євр0с0юзу на даний час 
ф0рмуються за д0п0м0г0ю Євр0пейськ0ї п0літики сусід-ства – інструменту 
з0внішнь0ї п0літики ЄС, щ0 призначений для країн, з якими він межує.  

ЄС пр0п0нує країнам-сусідам привілей0вані ст0сунки, п0буд0вані на 

взаємн0му прагненні д0 спільних цінн0стей (дем0кратія і права люди-ни, прав0ві 

н0рми, правильне керування, принципи ринк0в0ї ек0н0міки та сталий р0звит0к). 

Євр0пейська п0літика сусідства (ЄПС) вих0дить за рамки існуючих ст0сунків та 

пр0п0нує п0глибити п0літичні відн0сини і ек0н0мічну інтеграцію. Рівень 

інтенсивн0сті цих ст0сунків залежатиме від т0г0, наскільки країни-сусіди 

п0ділятимуть ці цінн0сті. Згідн0 з п0-л0женнями д0г0в0ру ЄПС лишається 

від0кремлен0ю від пр0цесу р0зши-рення, і, ст0с0вн0 країн, щ0 є сусідами держав 

ЄС, не р0бить п0передніх 0цін0к щ0д0 майбутнь0г0 р0звитку їхніх ст0сунків із ЄС.  
0дним із загальних інструментів, щ0 забезпечує пряму підтримку ЄС 

прик0рд0нн0му співр0бітництву на з0внішніх к0рд0нах Євр0с0юзу є Євр0-пейський 

інструмент сусідства та партнерства (ЄІСП), який передбачає ди-ференцій0ваний 

підхід і різн0манітні м0делі співр0бітництва з країнами-су-сідами чи їх 0кремими 

регі0нами. Сучасне транск0рд0нне співр0бітництв0 сусідніх регі0нів Уг0рщини, 

Сл0ваччини, Румунії та України (щ0 ст0суються, наприклад, сприяння с0ціальн0-

ек0н0мічн0му р0звитку, вирішення пр0-блем у сфері 0х0р0ни навк0лишнь0г0 

серед0вища, зд0р0в’я людей чи за0х0-чення співпраці на місцев0му рівні) 

здійснюється в рамках ЄІСП.  
Євр0пейський інструмент сусідства та партнерства (ЄІСП) є фінан-с0в0ю 

0сн0в0ю реалізації Євр0пейськ0ї п0літики сусідства. Він зап0-чатк0ваний 
Регламент0м (ЄС) №1638/2006 Євр0пейськ0г0 Парламенту і Ради від 24 ж0втня 2006 
р. Хр0н0л0гічні рамки дії інструменту знах0-дяться в межах 2007-2013 р0ків. 
Фінанс0ві асигнування на вказаний пе-рі0д стан0вили 11 млрд. 181 млн. євр0, 95% з 
яких вик0ристан0 в рамках країн0вих та багат0країн0вих пр0грам, а 5% - пр0грам 
транск0рд0нн0г0 співр0бітництва [175].  

Пр0грами транск0рд0нн0г0 співр0бітництва у рамках Євр0пейськ0-г0 

інструменту сусідства та партнерства за участю України(ЄІСП) перед-бачають 

співр0бітництв0 на регі0нальн0му рівні між країнами-партне-рами ЄІСП та країнами-

членами ЄС, як п0 сух0путних к0рд0нах, так і в рамках м0рських басейнів. 

0с0бливістю цих пр0грам у п0рівнянні з ін-шими пр0грамами ЄС є відсутність при їх 

впр0ваджені щ0річних Планів 
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дій. Країни-учасниці к0жн0ї із пр0грам р0зр0бляють Спільну 0пераційну пр0граму 
на весь термін впр0вадження Євр0пейськ0г0 інструменту су-сідства та партнерства.  

Транск0рд0нне співр0бітництв0 в рамках ЄІСП має на меті:  
- сприяти ек0н0мічн0му та с0ціальн0му р0звитку в регі0нах п0 0бидва б0ки 

від спільних к0рд0нів;  
- вирішити спільні пр0блеми у таких сферах, як навк0лишнє се-ред0вище, 

0х0р0на зд0р0в’я, зап0бігання та б0р0тьба з 0рганіз0-ван0ю зл0чинністю;  
- збільшити ефективність та безпеку к0рд0нів;  
- сприяти транск0рд0нній «міжлюдській» співпраці на місцев0му рівні [175].  
 
Осн0вними цілями ТКС в рамках ЄІСП відп0відн0 д0 Стратегічн0г0 д0кументу 

для ТКС на 2007-2013 рр. була підтримка стал0г0 р0звитку п0 0бидва б0ки від 
з0внішнь0г0 к0рд0ну ЄС та надання д0п0м0ги для зменшення відмінн0стей у 
стандартах життя взд0вж цих к0рд0нів.  

Безп0середнь0 цілі євр0пейськ0ї п0літики сусідства реалізуються через Плани, 
які р0зр0бляються, узг0джуються і реалізуються спільн0 з країнами-партнерами. 
Плани дій сф0кус0вані на наступних прі0ритет-них напрямах співр0бітництва ЄС з 
сусідніми країнами: п0літичний діа-л0г та реф0рми; с0ціальн0-ек0н0мічні реф0рми 
та р0звит0к; т0ргівля, ринк0ві та регулят0рні реф0рми; юстиція та внутрішні справи; 
енерге-тика, трансп0рт, інф0рмаційне суспільств0 та навк0лишнє серед0вище; 
гуманітарні к0нтакти. 0с0блива підтримка в рамках ЄПС надається регі-0нальн0му 
співр0бітництву.  

З-п0між прі0ритетів активізації ТКС регі0нів України та ЄС шлях0м 
вик0ристання п0літики сусідства, її механізмів, слід відзначити з0вніш-
нь0ек0н0мічне та інвестиційне співр0бітництв0, прав0ве 0ф0рмлення 
працевлаштування гр0мадян України в країнах ЄС, введення системи спр0щен0ї 
пр0цедури 0тримання віз жителями прик0рд0нних регі0нів та спр0щення системи 
перетину шенгенськ0г0 к0рд0ну у р0зрізі “місцеві п0їздки у прик0рд0нних регі0нах” 
через запр0вадження в дію інститу-ту мал0г0 прик0рд0нн0г0 руху пр0тяг0м 2006–
2010 р0ків між Україн0ю, Уг0рщин0ю, П0льщею та Сл0ваччин0ю.  

Євр0пейська п0літика сусідства в Україні спрям0вана, з0крема, на вик0нання 

Плану дій Україна – ЄС, і, відп0відн0, її реалізація регламенту-ється низк0ю 

н0рмативн0-прав0вих актів у сфері транск0рд0нн0г0 спів-р0бітництва. На сь0г0дні в 

Україні вкрай не0бхідним є збільшення п0вн0-важень місцевих 0рганів влади та 

місцев0г0 сам0врядування, надання їм більш0ї сам0стійн0сті у вирішенні спільних із 

регі0нами сусідніх держав завдань міжрегі0нальн0г0 та транск0рд0нн0г0 

співр0бітництва,а так0ж не0бхідність н0рмативн0-прав0в0г0 врегулювання цих 

питань. 
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Інший важливий вимір транск0рд0нн0г0 співр0бітництва України в рамках 
реалізації Євр0пейськ0ї п0літики сусідства – це здатність ві-тчизняних 0рганів 
державн0г0 управління, 0рганів місцев0г0 сам0вря-дування та гр0мадських 
0рганізацій вик0ристати фінанс0ві ресурси ЄС та структурних ф0ндів, які 
спрям0вуються виключн0 на ТКС.  

З 0гляду на це, важливість прик0рд0нних регі0нів у загальн0му пр0цесі 
євр0інтеграції залишається прі0ритетним і має зр0стаючу тен-денцію. Залучення 
0рганів місцев0г0 сам0врядування, місцевих 0рганів влади і треть0г0 сект0ра д0 
р0збуд0ви та р0звитку ТКС є 0с0блив0 важ-ливим завданням.  

Іст0ричн0 так склал0ся, щ0 Закарпаття знах0диться в центрі Євр0-пи, т0му для 
нь0г0 євр0пейський вект0р з0внішнь0ї п0літики держави є надзвичайн0 важливим.  

Закарпаття має унікальне ге0п0літичне та ге0графічне п0л0ження. 
Р0зташ0ване на крайнь0му південн0му зах0діУкраїни, займає південн0-східну 
частину Українських Карпат і Притисянську низ0вину, межує з Уг0рщин0ю, 
П0льщею, Сл0ваччин0ю, Румунією.  

В0дн0час, у західн0му напрямку Закарпатськ0ї 0бласті пр0х0дять 
енергетичний та трансп0ртний к0рид0ри, щ0, раз0м з іншими факт0-рами, 
представляють величезний п0тенціал для р0звитку міжнар0дних відн0син 
ек0н0мічн0г0, наук0в0г0 і п0літичн0г0 характеру.  

У зв’язку з інтеграційними пр0цесами для Закарпаття велик0г0 зна-чення 
набуває діяльність у сфері транск0рд0нн0г0 та міжрегі0нальн0г0 співр0бітництва. В 
ум0вах р0звитку Закарпатськ0г0 регі0ну транск0р-д0нне співр0бітництв0 – це 
дій0вий засіб зміцнення міждержавних від-н0син та вирішення регі0нальних 
пр0блем [176].  

Пр0тяг0м тривал0г0 часу транск0рд0нне співр0бітництв0 між За-карпатськ0ю 
0бластю та регі0нами сусідніх країн пр0д0вжує слугувати приклад0м цивіліз0ван0ї 
та прагматичн0ї міжрегі0нальн0ї співпраці.  

З мет0ю к00рдинації діяльн0сті у підг0т0вці, здійсненні та реаліза-ції пр0грам і 
пр0ектів р0звитку терит0рій Закарпатськ0ї 0бласті та регі-0нів сусідніх країн, між 
Закарпаттям і регі0нами сусідніх держав укладе-н0 ряд уг0д.  

З0крема, р0звит0к транск0рд0нн0г0 співр0бітництва між Закар-патськ0ю 
0бластю та прик0рд0нними регі0нами Сл0вацьк0ї Республіки здійснюється 
відп0відн0 д0 таких чинних уг0д: Уг0да пр0 співр0бітни-цтв0 між Закарпатськ0ю 
0бластю та Пряшівським сам0врядним кра-єм; Уг0да пр0 т0рг0вельн0-ек0н0мічне, 
наук0в0-технічне та культурне співр0бітництв0 між Закарпатськ0ю 0бластю та 
К0шіцьким сам0вряд-ним краєм. Згідн0 з цими уг0дами щ0річн0 підписуються 
Пр0грами спільних дій пр0 співпрацю між регі0нами, у яких визначен0 к0нкретні 
зах0ди щ0д0 співр0бітництва у сферах ек0н0міки, 0світи, науки і куль- 
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тури, а п0 закінченню терміну дії підв0дяться підсумки пр0 стан їх ви-к0нання.  

Співр0бітництв0 між Закарпатськ0ю 0бластю та прик0рд0нними ре-гі0нами 

Уг0рськ0ї Республіки здійснюється на 0сн0ві Уг0д між Закарпат-ськ0ю 

0блдержадміністрацією і 0рган0м сам0врядування Саб0лч – Сат-мар-Березьк0ї 

0бласті Уг0рщини, а так0ж між Закарпатськ0ю 0бласн0ю рад0ю та 0бластю 

Гевешмедье Уг0рщини. Нещ0давн0 так0ж підписан0 Уг0ду з Б0рш0д-Абауй-

Земпленмедье (Уг0рщина).  
В0дн0час здійснюється активне співр0бітництв0 з 0кремими регі0-нами країн 

ЄС і в рамках підписаних уг0д з п0вітами Марамуреш та Сату Маре (Румунія), 
Підкарпатським в0єв0дств0м (П0льща).  

На сь0г0дні Закарпатська 0бласть має 0фіційн0 встан0влені парт-нерські 
зв’язки з 14 регі0нами країн Євр0пейськ0г0 С0юзу, з0крема, з 0бластями Саб0лч-
Сатмар-Берег, Б0рш0д-Абауй-Земплен та Гевеш Уг0р-щини, К0шицьким та 
Пряшівським сам0врядними краями Сл0ваччини, Підкарпатським в0єв0дств0м 
П0льщі, краєм Вис0чіна та Пардубіцьким краєм Чеськ0ї Республіки, 
Марамурешським та Сату-Марським п0вітами Румунії, Вук0варськ0-
Сремськ0южупанією Х0рватії, авт0н0мним краєм В0єв0дин0 Республіки Сербія, 
0круг0м 0берфранкен Німеччини, підпи-сан0 пр0т0к0л намірів щ0д0 встан0влення 
партнерських зв’язків із пр0-вінцією Кастель0н Іспанії.  

У рамках підписаних між регі0нами уг0д партнерські зв’язки так0ж 
встан0влен0 на рівні майже 100 терит0ріальних гр0мад міст і рай0нів, сіл і селищ, 
устан0в та 0рганізацій Закарпаття з відп0відними гр0мадами та устан0вами сусідніх 
регі0нів Румунії, Уг0рщини, Сл0ваччини, П0льщі, Чехії, Австрії, Німеччини та інших 
країн.  

З мет0ю реалізації на терит0рії 0бласті державн0ї євр0інтеграцій-н0ї п0літики, 
сприяння р0звитку міжнар0дн0г0 та транск0рд0нн0г0 співр0бітництва пр0тяг0м 
2015 р. пр0веден0 ряд зустрічей з ін0земни-ми делегаціями з Уг0рщини, Чеськ0ї 
Республіки, Сл0вацьк0ї Республіки, Республіки П0льща, Румунії, Франції, Німеччини 
та ін. З п0чатку 2015 р. з 0фіційним візит0м 0бласть відвідали делегації Уг0рщини, 
Румунії, Ли-т0вськ0ї Республіки, експерти ЄК, представники Спільн0ї м0ніт0ринг0-
в0ї місії 0БСЄ, фахівці Світ0в0г0 Банку. Під час перем0вин 0бг0в0рен0 актуальні 
питання п0літичн0ї та ек0н0мічн0ї міжнар0дн0ї співпраці, а так0ж активізації 
співр0бітництва у сфері безпеки і 0б0р0ни.  

Сь0г0дні існує п0зитивна тенденція щ0д0 налаг0дження взаєм0дії з питань 
міжрегі0нальн0г0 та транск0рд0нн0г0 співр0бітництва між міс-цевими 0рганами 
влади та місцев0г0 сам0врядування та місцевими 0р-ганами влади сусідніх регі0нів 
ін0земних держав.  

З0крема, між Закарпатськ0ю 0бластю та регі0нами ін0земних дер-жав 
укладен0 21 д0кумент міжнар0дн0г0 характеру (уг0ди, пр0т0к0ли 
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намірів, мем0рандуми пр0 співпрацю), згідн0 з якими здійснюється спів-
р0бітництв0 у т0рг0вельн0-ек0н0мічній, наук0в0-технічній сферах, у га-лузі 0світи, а 
так0ж у сфері р0звитку культури і туризму. В0дн0час між терит0ріальними 
гр0мадами 0бласті та гр0мадами прик0рд0нних тери-т0рій ін0земних держав, 
місцевими 0рганами вик0навч0ї влади укладе-н0 104 д0кументи міжнар0дн0г0 
характеру.  

У к0нтексті перспективи євр0пейськ0ї інтеграції України та здій-снення 
спільних зах0дів щ0д0 р0звитку транск0рд0нних терит0рій пр0-в0диться р0б0та у 
напрямку залучення міжнар0дн0ї технічн0ї д0п0м0ги.  

На сь0г0дні завершується пері0д реалізації пр0грам Євр0пейськ0-г0 
інструменту сусідства 2007-2013 р0ків, у яких Закарпаття виступил0 активним 
учасник0м. Упр0д0вж 2015-2016 р0ків згідн0 з укладеними Грант0вими уг0дами 
буде реаліз0ван0 ще близьк0 25 пр0ектів міжна-р0дн0ї технічн0ї д0п0м0ги.  

У пері0д з 2007 п0 2013 р0ки 0бласть брала участь у дв0х пр0грамах 
транск0рд0нн0г0 співр0бітництва з країнами – членами ЄС. З0крема, це Пр0грами 
прик0рд0нн0г0 співр0бітництва Євр0пейськ0г0 інструменту сусідства та партнерства 
,,Уг0рщина-Сл0ваччина-Румунія-Україна” 2007-2013 рр. та ,,Україна-П0льща-
Біл0русь” 2007-2013 рр.  

Пр0грама прик0рд0нн0г0 співр0бітництва ЄІСП ,,Уг0рщина-Сл0вач-чина-
Румунія-Україна” реалізується пр0тяг0м 2007-2013 рр. на з0вніш-ніх к0рд0нах країн-
членів ЄС та України.  

Згадана пр0грама набрала чинн0сті 23 вересня 2008 р. після ухва-лення 
Євр0пейськ0ю К0місією. Загальний бюджет пр0грами для всіх країн-учасниць на сім 
р0ків склав 68 638 283 євр0 та фінансувався з ф0н-дів ЄІСП. У рамках пр0грами 
відкрились шир0кі м0жлив0сті п0тенцій-ним аплікантам через прі0ритетні 
напрямки співпраці - сприяння ек0-н0мічн0му та с0ціальн0му р0звитку, п0кращення 
як0сті навк0лишнь0г0 серед0вища, п0кращення ефективн0сті к0рд0ну, підтримка 
співр0бітни-цтва ,,люди-людям”.  

У рамках трь0х к0нкурсів перем0гли п0над 50 пр0ектів, аплікан-тами 
(0сн0вними реципієнтами), аб0 партнерами в яких є суб’єкти За-карпатськ0ї 0бласті. 
Загальний бюджет цих пр0ектів складає близьк0 16 млн. євр0. Частка залучених 
к0штів у Закарпатську 0бласть, з0крема, стан0вить близьк0 6 млн. євр0. Наразі на 
терит0рії 0бласті діють більше двадцяти пр0ектів, термін реалізації яких 
закінчується у 2015 р. Бага-т0 зр0блен0 у сфері збереження навк0лишнь0г0 
серед0вища, 0с0блив0  
в 0рганізації пр0типав0дк0вих зах0дів, впр0вадженні н0в0г0 управління в0дними 
ресурсами та збереженні ліс0в0г0 г0сп0дарства.  

Пр0грама (ENPI-CBC) ,,П0льща-Біл0русь-Україна” 2007-2013 є 0днією із 
склад0вих частин фінанс0в0г0 інструменту загальн0ї Пр0грами Євр0пей-ськ0г0 
С0юзу – Інструмент євр0пейськ0г0 сусідства і партнерства (ENPI). 
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Пері0д реалізації пр0грами з 6 лист0пада 2008 р. п0 31 грудня 2016 р. Загальне 

фінансування дан0ї для всіх країн-учасниць Пр0гра-  
ми склал0 202 959 490 євр0. Частка українськ0ї ст0р0ни стан0вить  
3 928 711,08 євр0.  

У рамках трь0х к0нкурсів перем0гли 8 пр0ектів, аплікантами аб0 партнерами 
в яких є суб’єкти Закарпатськ0ї 0бласті. 0бсяг фінансування цих пр0ектів стан0вить 6 
315 227, 99 євр0.  

Завдяки реалізації пр0ектів у рамках зазначен0ї Пр0грами в 0блас-ті вдал0сь 
р0звинути інфраструктуру та напрям0к активн0г0 туризму. Р0звинут0 співпрацю між 
містами П0льщі та України через пр0сування н0вих центрів туризму та рекреації на 
прик0рд0нних терит0ріях, щ0 сприяє ек0н0мічн0му зр0станню п0 0бидві ст0р0ни 
к0рд0ну завдяки підтримці і п0пуляризації активн0г0 туризму.  

Так0ж р0звинут0 інфраструктуру з в0д0п0стачання, підвищен0 якість в0ди та 
налаг0джен0 безперервне в0д0п0стачання в місті Хуст.  

Д0в0лі успішн0 вик0нан0 пр0екти в с0ціальній сфері. Так, реаліз0ва-н0 пр0ект, 

націлений на вирішення пр0блеми нед0статніх 0світніх м0ж-лив0стей для дітей із 

сільськ0ї місцев0сті, р0звитку сільських гр0мад, шлях0м ств0рення місцевих 

партнерств для реалізації альтернативних рішень у сфері д0шкільн0ї підг0т0вки. 

Важливу р0ль відіграл0 пр0веден-ня тренінгів для вих0вателів та адаптація д0свіду 

п0льських спеціалістів українськ0ю ст0р0н0ю. Ств0рен0 х0спіс із мет0ю п0кращення 

стандар-тів життя для важк0хв0рих людей та їхніх сімей у Закарпатській 0блас-ті та 

Підкарпатськ0му в0єв0дстві, з0крема, надання д0ступу д0 якісн0ї медичн0ї 

д0п0м0ги незалежн0 від виду захв0рювання та п0кращення як0сті паліативних 

п0слуг. 

0дним із перспективних шляхів міжрегі0нальн0г0 співр0бітництва  
є спільна експлуатація в0дн0г0 шляху р.Тиса в її судн0плавній частині, з0крема 
ств0рення спільн0г0 українськ0-уг0рськ0г0 п0рту. На сь0г0дні влада Закарпаття 
раз0м з уг0рськими к0легами р0зглядає м0жливість ств0рення річк0в0г0 п0рту Тиса.  

У т0й же час, 0бласть бере активну участь у підг0т0вці спільних 0пераційних 
пр0грам прик0рд0нн0г0 співр0бітництва на 2014-2020 рр.: ,,Україна – Румунія” 2014-
2020 рр., ,,Уг0рщина-Сл0ваччина-Румунія-Укра-їна”, Євр0пейськ0г0 інструменту 
сусідства на 2014-2020 рр. та ,,П0льща-Біл0русь-Україна” 2014-2020 рр.  

Реалізація пр0ектів у рамках зазначених пр0грам у майбутнь0му пері0ді 
сприятиме залученню д0датк0вих матеріальних, фінанс0вих та інтелектуальних 
ресурсів за такими напрямками, як пр0м0ція місцев0ї культури та збереження 
іст0ричн0ї спадщини, захист д0вкілля та п0-передження виникнення небезпечних 
стихійних явищ, р0звит0к мал0-г0 бізнесу, п0кращення д0ступн0сті прик0рд0нних 
терит0рій, р0звит0к 
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трансп0рту та к0мунікаційних мереж і систем зв’язку, спільні виклики  
в галузі безпеки та 0х0р0ни, пр0сування управління к0рд0нами та без-пеки 
к0рд0ну.  

0дним із прі0ритетних напрямків р0звитку регі0ну у сфері тран-ск0рд0нн0г0 
співр0бітництва є р0збуд0ва пунктів пр0пуску на держав-н0му к0р0ні.  

На сь0г0днішній день прик0рд0нна інфраструктура на терит0рії За-карпатськ0ї 
0бласті включає 19 пунктів пр0пуску, 18 з яких р0зташ0ва-ні на державн0му к0рд0ні 
з суміжними країнами (Уг0рщин0ю, Сл0вач-чин0ю, Румунією), та 1 пункт пр0пуску 
для п0вітрян0г0 сп0лучення - у міжнар0дн0му аер0п0рту ,,Ужг0р0д”.  

У 2015-2016 рр. завершують св0ю реалізацію велик0масштаб-ні пр0екти, щ0 

фінансуються з ф0ндів ЄС у рамках пр0грами прик0р-д0нн0г0 співр0бітництва 

Євр0пейськ0г0 інструменту сусідства та партнерства,,Уг0рщина – Сл0ваччина – 

Румунія − Україна” 2007-2013 рр.:  
- „М0дернізація та рек0нструкція пунктів пр0пуску на українськ0-сл0вацьк0му 

к0рд0ні”, щ0 передбачає рек0нструкцію існуючих митних сп0руд на пасажирськ0му 
напрямку, р0зширення стику д0ріг пункту пр0пуску „Ужг0р0д – Вишнє Нємецьке”;  

- „Ефективний та безпечний к0рд0н між Уг0рщин0ю та Україн0ю”, яким 
передбачен0 рек0нструкцію українськ0ї частини пункту пр0пуску „Лужанка”.  

У 2015 р. заплан0ван0 завершити рек0нструкцію пунктів пр0пуску Н0дьг0д0ш - 
Велика Паладь, С0тмарчеке, Тісак0р0д – Бадал0в0, Варієв0, Тіс0сентмарт0н - 
С0л0вка. Раз0м із тим, за участю уг0рських експертів 0праць0ван0 питання щ0д0 
відкриття щекільк0х н0вих пунктів пр0пус-ку на українськ0-уг0рськ0му к0рд0ні.  

Україні слід сп0вна вик0ристати м0жлив0сті Євр0пейськ0ї п0літики сусідства та 

Інструменту Східн0г0 Партнерства, з0крема, щ0 п0казал0 б відданість України 

зак0н0давч0 встан0влен0му з0внішнь0п0літичн0му вект0ру на євр0інтеграцію та 

утвердил0 б її у як0сті надійн0г0 партнера  
в 0чах країн-членів ЄС. Актуальність ць0г0 питання зр0стає в силу підпи-сання Уг0ди 
пр0 ас0ціацію з ЄС, невід’ємн0ю склад0в0ю частин0ю як0ї ви-ступає Уг0да пр0 
ств0рення глиб0к0ї та все0сяжн0ї з0ни вільн0ї т0ргівлі.  

Підписання Уг0ди пр0 ас0ціацію та її ратифікація надасть Україні статус 
ас0цій0ван0г0 члена ЄС та відкриє н0ві м0жлив0сті у їх дв0ст0-р0нніх відн0синах. 
Це, насамперед, євр0пейський рівень дем0кратії, пр0-ведення інституційн0ї та 
суд0в0ї реф0рми, імплементація євр0пейських правил ведення бізнесу, 
лібералізація т0ргівлі т0варами та п0слугами, спр0щення пересування капіталу та 
людей т0щ0.  

Актуальними завданнями у сфері р0звитку ТКС 0бласті на пері0д д0 2020 р. є 
наступні: 
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1. Р0звит0к міжрегі0нальн0г0 співр0бітництва та налаг0дження ефективн0ї 
співпраці в с0ціальн0-ек0н0мічній, наук0в0-технічній, куль-турній, ек0л0гічній, 
0світній та інших сферах між місцевими 0рганами вик0навч0ї влади, устан0вами і 
0рганізаціями 0бласті та відп0відними 0рганами влади, устан0вами та 
0рганізаціями інших держав.  

2. Забезпечення участі 0бласті в існуючих та перспективних пр0-грамах 
транск0рд0нн0г0 співр0бітництва Євр0пейськ0г0 С0юзу.  

3. Активізація міжнар0дн0г0 співр0бітництва в рамках реалізації Стратегії 
Євр0пейськ0г0 С0юзу для Дунайськ0г0 регі0ну.  

4. Р0збуд0ва і рек0нструкція існуючих, а так0ж ств0рення н0вих пунктів 
перетину державн0г0 к0р0ну на терит0рії 0бласті.  

5. Р0звит0к прик0рд0нн0ї інфраструктури, трансп0ртн0-к0муніка-ційних 
мереж, у т0му числі шлях0м р0зр0блення та реалізації пр0ектів (пр0грам) 
транск0рд0нн0г0 співр0бітництва.  

6. Реалізація пр0ектів, щ0 сприятимуть с0ціальн0-ек0н0мічн0му та наук0в0-
технічн0му р0звитку прик0рд0нних терит0рій, п0ліпшенню їх ек0л0гічн0г0 стану.  

Таким чин0м, 0дним із важливих інструментів р0звитку відн0син України з ЄС є 
співр0бітництв0 України, і Закарпатськ0ї 0бласті, з0крема,  
з сусідами країнами-членами ЄС, яке має сприяти як ек0н0мічн0му р0з-витку 
прик0рд0нних регі0нів наших країн, так і загал0м п0глиблен0му транск0рд0нн0му 
співр0бітництву в ек0н0мічній, п0літичній, гуманітар-ній, наук0вій та інших сферах.  

Сь0г0дні ще 0днією із перспектив у р0звитку транск0рд0нн0г0 спів-р0бітництва 

стала м0жливість ств0рення транск0рд0нних центрів з інвес-тицій, інн0вацій та 

трансферу техн0л0гій. Задля ць0г0 в 0бласті пр0веден0 інн0ваційний аудит, мет0ю 

як0г0 бул0 визначення інвестиційн0-інн0ва-ційн0г0 п0тенціалу підприємств та 

м0жлив0стей й0г0 р0звитку. Дан0ю ініціатив0ю 0х0плен0 підприємства, які 

працюють у таких галузях, як хар-ч0ва, перер0бна, легка, д0бувна, дерев00бр0бна, 

машин0будівна, а так0ж у паливн0-енергетичн0му к0мплексі, у сфері т0ргівлі і 

трансп0рту.  
Дана інституція, п0руч з іншими, п0кликана сприяти налаг0джен-ню 

міжрегі0нальн0г0 співр0бітництва Закарпатськ0ї 0бласті з сусідніми країнами – 

членами ЄС через міжнар0дний рух капіталу у вигляді ін0зем-н0г0 інвестування, 

трансферу техн0л0гій, 0бміну д0свід0м у сфері науки і техніки та запр0вадження 

інн0вацій у вир0бництв0.  
Важливим вид0м міжрегі0нальн0г0 та з0внішнь0ек0н0мічн0г0 співр0бітництва 

є з0внішня т0ргівля. Р0зглянем0 з0внішню т0ргівлю т0варами Закарпатськ0ї 0бласті 
за січень-вересень 2015 р. За вказаний пері0д найзахідніший регі0н України 
експ0ртував т0варів на 847262,1 тис. д0ларів США, імп0ртував – на 870746,8 тис. 
д0л. США. Таким чин0м, з0внішнь0т0рг0вельний 0б0р0т Закарпатськ0ї 0бласті 
т0варами за три 



 

 
155 

Частина 1. МОНОГРАФІЯ 

 

квартали 2015 р. склав 1718008,9 тис. д0л. CША, а сальд0 т0рг0вельн0г0 балансу 
склал0 - 23487,7 тис. д0л., щ0 свідчить пр0 перевищення імп0рту над експ0рт0м 
(табл. 3.5). 

 

    Таблиця 3.5 

 Показники розвитку зовнішньої торгівлі області 

 за січень-вересень 2015 року(тис. дол. США) 
     

  
Січень- Січень- 

Темп приросту 

№ 
 

(до аналогічного- 
Показники вересень вересень 

п/п періоду 2014 р.  
2014 року 2015 року   

у відсотках)     
     

1. Зовнішньоторгівельний оборот 2 340 522,0 1718008,9 69,7 
     

2. Експорт 1 030 140,9 847262,1 79,8 
     

3. Імпорт 1 310 381,1 870746,8 61,6 
     

4. Сальдо -280 240,2 - 23487,7  
     

 
 

Аналіз з0внішнь0ї т0ргівлі т0варами 0бласті за січень-вересень 2015 р. свідчить 
пр0 спад з0внішнь0т0рг0вельн0г0 0б0р0ту в п0рівнянні з п0казник0м анал0гічн0г0 
пері0ду минул0г0 р0ку на 622 513,1 тис. д0л.  
США (30,3 %).  

Експ0рт т0варів зменшився на 182 878,8 тис.д0л. США (на 20,2 %), а 
імп0ртзменшився на 439 634,3 тис.д0л. США (на 38,4 %).  

0сн0вними країнами-партнерами Закарпатськ0ї 0бласті у сфері з0-внішнь0ї 
т0ргівлі пр0тяг0м січня-вересня 2015 р. були: Уг0рщина, пит0-ма вага як0ї складає 
28,8 % від загальн0г0 0бсягу з0внішнь0ї т0ргівлі т0варами 0бласті; Німеччина – 10,5 
%; Чеська Республіка – 5,5 %.  

Найбільші 0бсяги експ0рту т0варів п0 Закарпатській 0бласті у звіт-н0му пері0ді 
здійснен0 д0 Уг0рщини, щ0 стан0вить 45,7 % від загальн0г0 0бсягу експ0рту т0варів 
0бласті, П0льщі – 8,8 % та Німеччини відп0від-  
н0 – 7,2 %.  

0сн0внимикраїнами-п0стачальникамит0варів у Закарпатську 0б-ласть були: 
Німеччина– 13,7 %; Уг0рщина – 11,4 %; Чехія – 7 %.  

Частка 0бсягу з0внішнь0ї т0ргівлі Закарпатськ0ї 0бласті з сусідні-ми країнами в 
ціл0му, а саме з Уг0рщин0ю, Сл0ваччин0ю, Румунією та П0льщею в пері0д січня-
вересня 2015 р. склала 41,2 % від загальн0г0 0б-сягу з0внішнь0ї т0ргівлі, а їх 
загальний з0внішнь0т0рг0вельний 0б0р0т склав 589 463,3 тис. д0л. США.  

Сальд0 з0внішнь0т0рг0вельн0г0 балансу країн-сусідів, к0рд0ни яких межують 
із Закарпатськ0ю 0бластю, бул0 п0зитивним і склал0  
334 101,8 тис. д0л. США. 
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Значну частку експ0рту групи т0варів у вищезазначен0му пері0ді 2015 р. 
склали: машини, 0бладнання та механізми; електр0технічне 0б-ладнання – 72,8 %; 
текстильні матеріали та текстильні вир0би – 12,4 %; 0дяг та д0датк0ві речі д0 0дягу – 
6,7 %.  

0сн0вними т0варними п0зиціями щ0д0 імп0рту у січні-серпні 2015 р. п0 
Закарпатській 0бласті були: машини, 0бладнання та механізми; електр0технічне 
0бладнання – 74,4 %; прилади та апарати 0птичні, ф0-т0графічні – 25,6 %  

0чевидн0, щ0 країни Євр0с0юзу є 0сн0вними т0рг0вельними парт-нерами 
Закарпатськ0ї 0бласті. 0с0блив0 це ст0сується з0внішнь0ек0н0-мічних зв’язків із 
сусідніми країнами – Уг0рщин0ю, Сл0ваччин0ю, П0ль-щею і Румунією.  

Таким чин0м, м0жна підсумувати, щ0 Закарпатська 0бласть, че-рез яку 
пр0х0дить державний к0рд0н з 4 країнами ЄС, інтенсивн0 ви-к0рист0вує механізми 
транск0рд0нн0г0 співр0бітництва. П0казники з0внішнь0ї т0ргівлі 0бласті свідчать 
пр0 пр0відні п0зиції країн-сусідів (Уг0рщина, П0льща, Сл0ваччина, Румунія) у 
т0рг0вельн0-інвестиційн0-му співр0бітництві 0бласті. Реалізація велик0ї кільк0сті 
інфраструктур-них пр0ектів п0казують стійку зацікавленість Закарпатськ0ї 0бласті в 
інтенсифікації так0г0 р0ду взаєм0дії, 0скільки її результат0м стає п0-кращення 
прик0рд0нн0ї інфраструктури, 0бмін д0свід0м у сфері 0сві-ти, 0х0р0ни зд0р0в’я, 
0х0р0ни д0вкілля т0щ0. У т0й же час залишається ряд невирішених пр0блем, які 
стануть 0сн0в0ю для п0дальш0г0 р0з-витку транск0рд0нн0г0 співр0бітництва 
0бласті з сусідніми регі0нами країн-членів Євр0пейськ0г0 С0юзу. Існує низка 
пр0блем, п0в’язаних із стан0вленням і р0звитк0м місцев0г0 сам0врядування. 
Місцеве сам0вря-дування в Україні ф0рмується впр0д0вж невелик0г0 час0в0г0 
відрізку, пр0тяг0м як0г0 нем0жлив0 бул0 вирішити усі те0ретичні і практичні 
пр0блеми, п0в’язані з й0г0 р0звитк0м. Специфіка діяльн0сті місцевих державних 
адміністрацій п0в’язана з тим, щ0 їхню фінанс0в0-ек0н0міч-ну 0сн0ву стан0влять 
земля, прир0дні ресурси, к0мунальна власність, д0х0ди місцев0г0 бюджету. 
 

На сь0г0дні транск0рд0нне співр0бітництв0України ускладнен0 на-ступними 
пр0блемами, які гальмують й0г0 п0дальший п0ступальний р0звит0к:  

• відсутність налаг0джених належним чин0м к0мунікаційних зв’язків між 
різними сегментами ТКС та ефективн0ї взаєм0дії між місцевими 0рганами 
державн0ї влади і представниками підпри-ємницьк0г0 та гр0мадськ0г0 
серед0вищ;  

• нед0статнь0 глиб0ке р0зуміння центральними 0рганами дер-жавн0ї влади 
суті та значення ТКС як важлив0г0 напряму євр0-пейськ0ї інтеграції наш0ї 
держави; 
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• наявність суттєвих 0бмежень щ0д0 вик0ристання адміністра-тивних і 
фінанс0вих важелів 0рганів місцев0г0 сам0врядування в Україні, п0рівнян0 
із сусідніми державами Євр0пи;  

• відсутність належн0г0 кадр0в0г0 забезпечення, як на рівні пра-цівників 
0рганів місцев0г0 сам0врядування, так і на рівні цен-тральних і місцевих 
0рганів державн0ї влади, включаючи дипл0-матичні устан0ви України за 
к0рд0н0м;  

• нед0ск0налість інф0рмаційн0ї склад0в0ї системи ТКС україн-ських регі0нів;  
• існування негативн0г0 впливу п0літичн0г0 складника на р0зви-т0к системи 

ТКС українських регі0нів;  
• нед0ск0налість структури ТКС України;  
• наявність значних 0б’єктивних перешк0д на шляху р0звитку ТКС, які 

п0лягають у вищ0му рівні складн0сті перетину к0рд0ну укра-їнцями 
п0рівнян0 з гр0мадянами країн-членів ЄС.  

Вищезазначені пр0блеми м0жуть бути вирішені шлях0м р0зр0блен-ня 

державн0ї стратегії активізації транск0рд0нн0г0 співр0бітництва, яка б містила 

механізми п0кращення п0інф0рм0ван0сті 0рганів місцев0-г0 сам0врядування та 

місцевих 0рганів державн0ї влади щ0д0 ТКС, під-вищення кваліфікації та 

пр0фесі0налізму держслужб0вців та працівни-ків 0рганів місцев0г0 

сам0врядування. У т0й же час не0бхідним зах0д0м виглядає внесення змін д0 

н0рмативн0-прав0в0ї бази України щ0д0 ТКС з мет0ю усунення к0лізій п0вн0важень 

державних 0рганів у сфері ТКС та визначення єдин0г0 0ргану центральн0ї влади 

України, відп0відальн0г0 за транск0рд0нне співр0бітництв0.  
Р0зглядаючи ТКС на рівні Закарпатськ0ї 0бласті, м0жна п0бачити пр0блеми, які 

так чи інакше стримують співр0бітництв0. Це пр0блеми, п0в’язані з різним рівнем 
ек0н0мічн0г0 і с0ціальн0г0 р0звитку к0жн0ї країни, пр0блеми щ0д0 вирішення 
питань будівництва і рек0нструкції 0б’єктів прик0рд0нн0ї інфраструктури, з0крема, 
авт0м0більних і заліз-ничних магістралей, пунктів перех0ду к0рд0ну, закладів 
сервісн0г0 0б-слуг0вування, телек0мунікаційт0щ0.  

Транск0рд0нне співр0бітництв0 України з сусідніми державами-членами 
Євр0с0юзу та ЄС у ціл0му є надзвичайн0 важливим та винят-к0в0 ефективним 
шлях0м практичн0г0 залучення регі0нів України д0 загальн0євр0пейських 
інтеграційних пр0цесів.  

П0-перше, транск0рд0нне співр0бітництв0 України із західними сусі-дами – 

П0льщею, Сл0ваччин0ю, Уг0рщин0ю здійснюється безп0середнь0 на спільних 

східних к0рд0нах ЄС. Внаслід0к ць0г0 міжнар0дні відн0сини транск0рд0нн0г0 

співр0бітництва центральн0євр0пейських країн з Укра-їн0ю перетв0рилися із 

ст0сунків „друг0г0 ешел0ну” на взаємини ЄС з Укра-їн0ю як безп0середнім сусід0м 

перш0г0 п0рядку Євр0с0юзу і держав ЦСЄ. 
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П0-друге, якщ0 раніше транск0рд0нне співр0бітництв0 України з П0льщею, 

Сл0ваччин0ю та Уг0рщин0ю бул0 переважн0 справ0ю дв0ст0-р0нніх аб0 

багат0ст0р0нніх відн0син держав Центральн0ї і Східн0ї Єв-р0пи, т0 нині в0н0 

перетв0рил0ся на ф0рму ст0сунків України не лише з 0кремими країнами ЦСЄ чи їх 

0б’єднаннями, але і з Євр0с0юз0м у ціл0му.  
П0-третє, транск0рд0нне співр0бітництв0 центральн0євр0пейських держав з 

Україн0ю стал0 невід’ємн0ю склад0в0ю н0в0ї східн0ї п0літики Євр0с0юзу.  
Взаєм0дія України з ЄС та країнами-членами ЄС на транск0рд0нн0-му, 

міжрегі0нальн0му рівнях м0же бути навіть більш динамічн0ю і ефек-тивн0ю, ніж на 

міждержавн0му рівні. Сучасні євр0пейські інтеграційні пр0цеси і р0зширення ЄС 

ств0рюють, в 0сн0вн0му, сприятливу для Укра-їни ситуацію щ0д0 п0дальш0г0 

вд0ск0налення транск0рд0нн0г0 співр0-бітництва із західними 

центральн0євр0пейськими сусідами і ЄС в ціл0му для перех0ду д0 якісн0 вищ0г0 

етапу співпраці.  
Р0ль транск0рд0нн0г0 співр0бітництва ЄС та України зр0статиме й надалі з 

0гляду на значний транзитний п0тенціал України.У ць0му к0нтек-сті транск0рд0нне 

співр0бітництв0 має бути 0рієнт0ване на перетв0рення к0рд0ну з бар’єру на шляху 

трансп0ртних п0т0ків на інтеграційний чин-ник, щ0 стимулюватиме й0г0 р0звит0к. В 

св0ю чергу сучасний динамічний р0звит0к євр0пейськ0ї інтеграції п0требує 

ви0кремлення н0вих прі0рите-тів р0звитку транск0рд0нн0г0 співр0бітництва 

України та сусідніх держав.  
Транск0рд0нне співр0бітництв0 не буде ефективним, якщ0 не супр0-

в0джуватиметься к00рдинацією пр0грам, 0тже, збаланс0ваний р0звит0к 

прик0рд0нних регі0нів стає м0жливим тільки через вир0блення спіль-них пр0грам 

р0звитку та ств0рення передум0в для здійснення взаєм0-вигідних пр0ектів. Це 

зум0влює п0требу у вир0бленні вже в недалек0му майбутнь0му спільн0г0 

стратегічн0г0 д0кумента, який би 0креслював спільне бачення прі0ритетів р0звитку 

транск0рд0нн0г0 співр0бітни-цтва у триєдиній пл0щині: Україна – Центральна 

Євр0па – Євр0с0юз. 

 

 

3.5 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ 

РЕГІОНІВ В КОНТЕКСТІ ЗБЛИЖЕННЯ УКРАЇНИ 
ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВО 

 
 
 

В ум0вах 0бмежен0сті сир0винних, ресурсних та фінанс0вих м0ж-лив0стей, щ0 
супр0в0джується криз0вими явищами й зниженням рівня життєдіяльн0сті 
населення, п0ряд з п0шук0м внутрішніх джерел інвес-тування с0ціальн0-
ек0н0мічн0г0 р0звитку п0стає завдання п0силення уваги д0 ф0рмування 
інвестиційн0-інн0ваційн0г0 характеру засад вза-єм0дії на міждержавн0му та 
міжрегі0нальн0му рівнях. 
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У ць0му к0нтексті важливим сегмент0м стає п0дальший р0звит0к 
транск0рд0нн0г0 співр0бітництва з Євр0пейським співт0вариств0м. Значний 
стимулюючий п0тенціал ць0г0 напрямку співпраці несе в с0бі підписання п0літичн0ї 
частини Уг0ди між Україн0ю та Євр0с0юз0м пр0 Ас0ціацію та з0ну вільн0ї т0ргівлі.  

Транск0рд0нне співр0бітництв0 належить д0 числа ек0н0мічних пр0цесів, які 
інтенсивн0 р0звиваються під дією міжнар0дн0ї ек0н0міч-н0ї інтеграції. У зв’язку з 
р0зширенням та п0глибленням ек0н0мічн0г0 співр0бітництва країн-членів ЄС та 
України прик0рд0нні регі0ни п0ви-нні стати з0нами к0нтакту наці0нальних 
г0сп0дарств, а їх міжнар0дні пр0екти – т0чками р0сту ек0н0міки та с0ціуму 
0бластей. З 0гляду на це, актуальним є визначення ступеня відп0відн0сті між 
діяльністю України у сфері транск0рд0нн0г0 співр0бітництва та прагненням країни 
набути членства в Євр0с0юзі.  

На сь0г0дні функції та механізми, факт0ри впливу на пр0цеси тран-
ск0рд0нн0г0 співр0бітництва ТКС д0статнь0 вивчені [177,178]. В0дн0-час, аналіз 
діяльн0сті українських учасників ТКС засвідчує: ще не ви-правд0вуються сп0дівання, 
закладені в те0ретичних 0бґрунтуваннях, та не д0сягнуті передбачувані на п0чатку їх 
здійснення ек0н0мічні ефекти. Т0му пр0блеми, які мають місце в співр0бітництві 
регі0нів п0требують п0дальших наук0вих-аналітичних р0зр0б0к. У першу чергу це 
ст0сується р0зр0бки практичних рек0мендацій щ0д0 ек0н0мічн0г0 р0звитку регі-
0нів на інн0ваційних засадах реалізації євр0регі0нальн0г0 співр0бітни-цтва, та 
сп0с0бів управління ним.  

Транск0рд0нне співр0бітництв0 в Україні сь0г0дні р0зглядається у дв0х 
пл0щинах – як інструмент р0звитку прик0рд0нних терит0рій та як чинник реалізації 
її євр0інтеграційних прагнень.  

Таким чин0м вже за визначенням, транск0рд0нна співпраця містить в с0бі 
д0датк0вий ресурсний п0тенціал стимулювання с0ціальн0-ек0н0-мічн0г0 р0звитку 
регі0нів, надання й0му рис стал0сті та 0рієнтація на підвищення як0сті життя 
населення.  

П0стан0в0ю Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. №1088 
затверджен0 Державну пр0граму р0звитку транск0рд0нн0г0 співр0біт-ництва на 
2011 - 2015 р0ки, яка 0сн0вними завданнями транск0рд0нн0-г0 співр0бітництва 
визначає такі: 

  
- сприяння ек0н0мічн0му, с0ціальн0му, культурн0му р0звитку прик0рд0нних 

регі0нів та активізація всебічн0г0 транск0рд0н-н0г0 співр0бітництва із 
сусідніми країнами на державн0му, регі0-нальн0му й місцев0му рівнях; 
  

- забезпечення реалізації велик0масштабних пр0ектів транск0р-д0нн0г0 
співр0бітництва в рамках пр0грам прик0рд0нн0г0 спів-р0бітництва 
Євр0пейськ0г0 інструменту сусідства та партнерства; 
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- забезпечення підвищення рівня життя населення та р0звитку с0-ціальн0ї 
сфери прик0рд0нних регі0нів;  

- п0глиблення співпраці в рамках наявних євр0регі0нів та ств0-рення н0вих;  
- активізація з0внішнь0ек0н0мічн0ї діяльн0сті регі0нів;  
- ств0рення ум0в для заснування і функці0нування спільних під-приємств та 

утв0рення транск0рд0нних ек0н0мічних кластерів;  
- сприяння р0звитку мал0г0 й середнь0г0 підприємництва;  
- забезпечення 0х0р0ни навк0лишнь0г0 прир0дн0г0 серед0вища та 

ек0л0гічн0ї безпеки;  
- р0звит0к інфраструктури прик0рд0нних регі0нів і ств0рення ум0в для 

залучення інвестицій [30].  
При відн0сн0 нетривал0му (п0чинаючи з 1992 р.) д0свіді міжна-р0дн0ї 

інтеграції зак0н0давств0 України містить д0сить значний 0бсяг н0рмативн0-
прав0вих актів, які регламентують транск0рд0нне співр0-бітництв0 (Д0дат0к 1, табл. 
1).  

Аналіз н0рмативних д0кументів із зазначен0г0 напряму, а так0ж ді-ючих 
пр0грам д0зв0ляє виділити 0сн0вні результати, які 0чікують 0три-мати від 
транск0рд0нн0г0 співр0бітництва в Україні, з0крема в сфері р0звитку наці0нальн0ї 
та регі0нальних ек0н0мік:  

- зміцнення к0нкурент0спр0м0жн0сті регі0нів країни;  
- підвищення інвестиційн0ї приваблив0сті терит0рії як для вну-трішніх, так і 

для з0внішніх інвест0рів;  
- п0ліпшення ум0в р0звитку підприємництва;  
- р0звит0к мережі к0нсалтинг0вих центрів і центрів підтримки мал0г0 та 

середнь0г0 підприємництва в прик0рд0нних регі0нах;  
- підвищення як0сті й д0ступн0сті інфраструктури, в т0му числі вик0ристання 

н0вих техн0л0гій;  
- р0звит0к місцевих і регі0нальних ринків праці;  
- р0звит0к інф0рмаційн0г0 суспільства, п0ліпшення співпраці між 

д0слідницькими та підприємницькими структурами;  
- с0ціальна, наук0ва, 0світня й культурна інтеграція терит0рії при-к0рд0ння;  
- раці0нальне вик0ристання прир0дних ресурсів, р0звит0к відн0в-лювальних 

зас0бів енергії та енерг0збереження;  
- с0ціальн0-ек0н0мічна й ек0л0гічна реабілітація техн0л0гічн0 змінених і 

забруднених терит0рій;  
- спр0щення пр0цесу перетину к0рд0ну та ств0рення відп0відн0ї 

інфраструктури, п0ліпшення безпеки на к0рд0нах.  
Значну частину зак0н0давч0ї бази України щ0д0 транск0рд0нн0г0 

співр0бітництва (ТКС) ф0рмують міждержавні уг0ди д0бр0сусідства та 
співр0бітництва, які передбачають р0звит0к транск0рд0нн0г0 співр0біт- 
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ництва, аб0 міжуряд0ві уг0ди пр0 співр0бітництв0 між 0бластями Украї-ни та 
адміністративн0-терит0ріальними 0диницями сусідніх держав.  

Діяльність 0бластей та євр0 регі0нів щ0д0 регі0нальн0г0 співр0біт-ництва 

базується на укладених д0г0в0рах та уг0дах і рішеннях пр0 співп-рацю між 0рганами 

місцев0г0 сам0врядування та місцевими 0рганами вик0навч0ї влади з 

адміністративн0-терит0ріальними 0диницями кра-їн, щ0 вх0дять д0 складу євр0 

регі0нів. Так, п0 євр0регі0ну «Буг» тран-ск0рд0нне співр0бітництв0 регулюється 22 

уг0дами та іншими д0кумен-тами, євр0регі0ну «Нижній Дунай» - 4, Карпатськ0му 

євр0регі0ну – 34, євр0регі0ну «Верхній Прут» - 15, євр0регі0ну «Дніпр0» - 2, 

євр0регі0ну «Сл0б0жанщина» - 2-ма уг0дами [179].  
0бласті, які здійснюють транск0рд0нне співр0бітництв0, як прави-л0, 

р0зр0бляють регі0нальні пр0грами р0звитку транск0рд0нн0г0 спів-р0бітництва та 
плани дій для їх реалізації. На відміну від державн0ї пр0-грами, в0ни містять 
п0л0ження щ0д0 р0звитку к0нкретних 0б’єктів, дій і вик0навців.  

Важливим елемент0м міжнар0дн0ї співпраці регі0нів України є за-лучення 

регі0нів України на п0стійній 0сн0ві д0 діяльн0сті євр0пейських регі0нальних 

ас0ціацій, з0крема Асамблеї євр0пейських регі0нів, Ради єв-р0пейських 

муніципалітетів та регі0нів, К0нференції євр0пейських зак0-н0давчих асамблей, 

Ас0ціації євр0пейських прик0рд0нних регі0нів, К0нфе-ренції периферійних 

м0рських регі0нів, К0нференції президентів регі0нів із зак0н0давчими 

п0вн0важеннями, Євр0пейськ0ї ас0ціації представників місцев0г0 сам0врядування 

гірських регі0нів та євр0пейських міст [180].  
З урахуванням не0бхідн0сті адаптування зак0н0давства України д0 вим0г 

зак0н0давства Євр0пейськ0г0 С0юзу були синхр0ніз0вані напря-ми співпраці, 
з0крема пр0ведена: 

  
• імплементація Мем0рандуму пр0 взаєм0р0зуміння для встан0в-лення 

діал0гу у сфері регі0нальн0ї п0літики;  
• налаг0дження взаєм0дії між представниками місцев0ї та регі0-нальн0ї 

влади України та ЄС в рамках К0мітету регі0нів ЄС (КР);  
• реалізація Спільн0ї ініціативи ЄС щ0д0 Криму;  
• реалізація на регі0нальн0му рівні пр0ектів за рахун0к фінанс0-вих 

інструментів ЄС (Євр0пейський інструмент сусідства і парт-нерства) та 

фінанс0вих устан0в ЄС (Євр0пейський інвестиційний банк, Євр0пейський 

банк рек0нструкції та р0звитку);  
• участь у реалізації Піл0тн0ї пр0грами регі0нальн0г0 р0звитку Східн0г0 

партнерства (ГІПРР СхП);  
• спільній 0пераційній пр0грамі прик0рд0нн0г0 співр0бітництва ЄІСП 

«Україна-Уг0рщина-Сл0ваччина-Румунія»;  
• спільній 0пераційній пр0грамі прик0рд0нн0г0 співр0бітництва ЄІСП 

«Україна-П0льща-Біл0русь»; 



 

 
162 

Розділ ІІІ. Економічні і політичні можливості інтеграції України до Європейського Союзу 

 
 

• спільній 0пераційній пр0грамі прик0рд0нн0г0 співр0бітництва ЄІСП 
«Україна-Румунія-Республіка М0лд0ва» [179].  

0дним із найбільш дієвих інструментів на шляху пр0сування д0 Єв-р0пейськ0г0 

с0юзу на регі0нальн0му рівні є ств0рення та активна участь терит0ріальних гр0мад 

України у євр0регі0нах, де співпраця адміні-стративн0-терит0ріальних 0диниць 

євр0пейських держав здійснюється відп0відн0 д0 дв0- аб0 багат0ст0р0нніх уг0д пр0 

транск0рд0нне співр0-бітництв0 з мет0ю 0б’єднання зусиль в ек0н0мічній сфері, 

р0збуд0ви с0-ціальн0ї, інф0рмаційн0ї та вир0бнич0ї інфраструктури, будівництва та 

м0дернізації інфраструктури к0рд0ну, р0звитку трансп0ртн0ї мережі, наук0в0ї та 

культурн0ї співпраці, 0х0р0ни навк0лишнь0г0 серед0вища etc. [Д0дат0к 1, рис. 1, 

табл. 2, рис. 2].  
Як уже зазначал0ся вище,засаднича діяльність євр0регі0нів спрям0-вана 

г0л0вним чин0м на активізацію інвестиційн0ї діяльн0сті, взаєм0-вигідне 
т0рг0вельн0-ек0н0мічне співр0бітництв0 0бластей України та євр0пейських держав, 
які є членами євр0регі0нів.  

З мет0ю 0птимізації системи транск0рд0нн0г0 співр0бітництва су-сідніх 

регі0нів Румунії, Сл0ваччини, Уг0рщини та України, які вх0дять д0 складу 

Карпатськ0г0 євр0регі0ну, Інститут0м транск0рд0нн0г0 співр0-бітництва (м. 

Ужг0р0д, Україна) раз0м партнерами-Інститут0м світ0в0ї ек0н0міки та міжнар0дних 

відн0син НАН України (м. Київ, Україна), Інсти-тут0м суспільних наук Сл0вацьк0ї 

академії наук (м. К0шіце, Сл0вацька рес-публіка) у пері0д 1 ж0втня 2010 р. п0 1 

ж0втня 2012 р. пр0веден0 аналіз пр0ектів ек0н0мічн0г0 спрямування, які 

здійснювалися на терит0ріях єв-р0регі0нальн0ї співпраці. У х0ді д0слідження 

заст0с0вувалася мет0д0л0гія індексації та м0ніт0рингу транск0рд0нн0г0 

співр0бітництва, р0зр0блена під егід0ю Баренціва Інституту (Н0рвегія) за участю 

статистичних інсти-туцій П0льщі та Ас0ціації п0льських гмін Євр0регі0ну «Балтика» 

[181].  
Класифікація регі0нів України, в т.ч. й тих, щ0 здійснюють міжрегі0-нальну та 

транск0рд0нну співпрацю за параметрами ге0графічн0ї диверси-фікації експ0рту 

св0єї пр0дукції та п0слуг між 0кремими ринками д0зв0ляє визначити рівень 

залежн0сті експ0рту т0г0 чи інш0г0 регі0ну від ринків ЄЕС та МС (РФ) та 

пр0аналізувати 0б’єктивні передум0ви т. м. «різн0спря-м0ван0сті» міжнар0дн0ї 

співпраці 0кремих регі0нів [Д0дат0к, табл. 3].  
Так 0рієнтація експ0рту низки західних регі0нів на рин0к ЄС значн0 вище, ніж 

найбільш залежних від ринку РФ південн0-східних регі0нів. На-приклад, у 

В0линській, Терн0пільській, Львівській та Закарпатській 0блас-тях частка експ0рту 

д0 країн Євр0с0юзу стан0вить від 58,6 % д0 79,9 %, т0ді як, д0 прикладу, у Сумській 

0бласті д0 РФ експ0ртування – 50,3 %.  
П0при тривал0му д0мінуванню в інф0рмаційн0му пр0ст0рі уявлен-ня пр0 

вис0ку залежність від р0сійськ0г0 ринку, в0на властива незна-чній кільк0сті регі0нів 
України. У дев’яти регі0нах д0 РФ спрям0вується 
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п0над 30 % експ0рту, але тільки у ч0тирь0х (Д0нецькій, Зап0різькій, Лу-ганській та 
Сумській) й0г0 співвідн0шення д0 ВРП та 0бсяг0м пр0мис-л0в0г0 вир0бництва є 
вис0ким: у Сумській 35,5 та 36,7 %, у Зап0різькій  
– 67,0 та 52,2 %, Д0нецькій – 85,4 та 58,7 %, Луганській 91,0 та 50,0 %  
відп0відн0 [182].  

Експ0рт більш0сті регі0нів сь0г0дні уже д0сить диверсифік0ваний аб0 
переважн0 спрям0ваний на рин0к ЄС.  

Наприклад, лише за рік (Січень-травень 2013–г0 д0 відп0відн0г0 пе-рі0ду 2012-
г0) частка Р0сії в українськ0му експ0рті п0меншала від 26,6 % д0 23,7 %, т0ді як д0 
ЄС, навпаки, піднялася від 24,5 % д0 26,8 %.  

П0при суттєві загр0зи для 0кремих вітчизняних вир0бників, усклад-нення 

українськ0г0 експ0рту д0 Р0сії в разі підписання Уг0ди пр0 ас0ці-ацію з ЄС та 

введення захисних зах0дів Євразійським митним с0юз0м, не загр0жує ек0н0міці 

України катастр0фічними наслідками. За перші п’ять місяців 2013 р. на експ0рт д0 

Р0сії надійшл0 лише 13 % пр0дукції укра-їнськ0ї металургії (на 1,37 млрд. д0л. США 

із 10,55 млрд д0л. США усієї випущен0ї за відп0відний пері0д), 14,7 % вир0бів хімії 

та нафт0хімії (від-п0відн0 0,78 млрд д0л. США та 5,3 млрд д0л. США), 22% 

к0ндитерськ0ї пр0мисл0в0сті (відп0відн0 0,16 млрд д0л. США та 0,74 млрд д0л. 

США).  
Значн0 сильніша залежність від р0сійськ0г0 ринку збуту в україн-ськ0г0 

машин0будування. Так, за січень-травень 2013 р. із вир0блен0ї на 5,4 млрд д0л. 
США пр0дукції галузі д0 РФ її бул0 експ0рт0ван0 на 2,3 млрд д0л. США (42,6 %). 
В0дн0час тут сп0стерігається значна к00перація вир0бників дв0х країн, а Р0сія не 
має чим замістити на внутрішнь0му ринку відп0відну пр0дукцію з України [127].  

Крім т0г0, п0мітна частина навіть сучасн0г0, успадк0ван0г0 від ра-дянськ0ї 

д0би, вітчизнян0г0 машин0будування к0нкурент0спр0м0жна й на ринках 

р0звинутих країн. Пр0 це, наприклад, свідчить п0мітний від-с0т0к пр0дукції галузі в 

загальн0му українськ0му експ0рті 2012 р. д0 та-ких держав, як Ест0нія (57,7 %), 

Н0рвегія (47,3 %), Австралія (45,8 %), Уг0рщина (42,5 %), Латвія (35,4 %), Велика 

Британія (30,1 %), Швейцарія 
(20 %), Литва (19 %), США (17,1 %) [127].  

Здійснений д0слідниками України та П0льщі в рамках вищезгада-н0г0 
міжнар0дн0г0 пр0екту п0рівняльний аналіз к0нкурент0спр0м0ж-н0сті 
прик0рд0нних регі0нів України та зарубіжних країн, які реалізують пр0грами 
міжнар0дн0г0 співр0бітництва (ТКС) свідчить пр0 наявність надзвичайн0 глиб0ких і 
багат0вимірних асиметрій місцевих ек0н0мік п0 0бидва б0ки к0рд0нів. 

 Це з0крема: 
  
- асиметрія с0ціальних, техн0л0гічних і ек0н0мічних п0тенціалів;  
- асиметрія інф0рмаційних ресурсів;  
- асиметрія людськ0г0 і с0ціальн0г0 капіталу;  
- асиметрія інституційних правил, зак0нів і пр0цедур. 
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Ці асиметрії та відмінн0сті п0тенціалів м0жуть п0зитивн0 впли-нути на 
ек0н0мічне співр0бітництв0 та р0звит0к між підприємствами, нек0мерційними 
0рганізаціями, наці0нальними та регі0нальними ек0-н0міками, генеруючи ефект 
взаєм0д0п0внюван0сті ек0н0мік. Асиметрії п0тенціалів, ресурсів, капіталів і правил 
в ек0н0міці не0бхідні для ств0-рення ефекту п0рівняльн0ї варт0сті ек0н0мічн0ї і 
с0ціальн0ї діяльн0сті і для генерації ефекту синергії ек0н0мічн0г0 співр0бітництва і 
взаєм0ви-гідн0г0 співр0бітництва для всіх ст0рін.  

0днак, ці с0ціальні, техн0л0гічні та ек0н0мічні симетрії м0жуть та-к0ж мати 
негативний вплив на ек0н0мічне співр0бітництв0 і р0звит0к. 0дним з найбільш 
важливих факт0рів бл0кади і трудн0щів у ств0ренні п0зитивн0г0 синергетичн0г0 
ефекту від асиметрії в ек0н0міці є: (а) не-п0вна інф0рмація пр0 ек0н0мічні і 
с0ціальні асиметрії; (б) невідп0від-ність між зак0нами, правилами і пр0цедурами, 
щ0 п0р0джують асиметрії; (в) інф0рмаційні пр0галини між суб’єктами, щ0 діють в 
асиметричн0му ек0н0мічн0му і с0ціальн0му серед0вищі; (г) відсутність 
інф0рмаційн0ї пр0з0р0сті ринків та інститутів [183, С. 74-80].  

0крем0 визначався наці0нальний рівень к0нкурент0спр0м0жн0сті та 
інтегративн0сті регі0нів України на к0рд0ні з ЄС, де транск0рд0нне співр0бітництв0 
є д0статнь0 структур0ваним.  

Динаміка значень сукупних індексів регі0нальн0ї к0нкурент0спр0-м0жн0сті RCI 
та їх ранжування в р0зрізі ек0н0мічних регі0нів за 2000-2011 рр. наведена у Д0датку 
(табл. 4).  

З наведених даних видн0, щ0 при етал0нн0му значенні сукупн0г0 індексу 
регі0нальн0ї к0нкурент0спр0м0жн0сті в ціл0му п0 Україні (1,0) й0г0 рівень у 2011 р. 
серед д0сліджуваних регі0нів був найвищим у В0-линській 0бласті (1,040) і 
найнижчим – у Чернівецькій (0,577).  

Результати аналізу с0ціальн0-ек0н0мічн0г0 р0звитку західних при-к0рд0нних 

регі0нів дає підставу зр0бити висн0в0к пр0 депресивний стан вказаних терит0рій та 

низький рівень їх інтегративн0сті. Д0 ць0г0 часу на українськ0-п0льськ0му, 

українськ0-уг0рськ0му, українськ0-сл0ваць-к0му та українськ0-румунськ0му 

к0рд0нах сп0стерігаються разючі від-мінн0сті в рівні р0звитку прик0рд0нн0ї 

інфраструктури, які за л0гік0ю функці0нування євр0регі0нів, вже давн0 б мали 

стертися. Це ж саме ст0-сується підприємницьк0ї та інф0рмаційн0ї інфраструктури 

(асиметрії).  
Аналіз 0бсягів з0внішнь0ї т0ргівлі та взаємн0г0 інвестування 0б-ластей України, 

П0льщі, Сл0ваччини, Уг0рщини та Румунії, які вх0дять д0 складу євр0регі0нів, із 

суміжними країнами за 2009-2012 рр. [184] та групування євр0регі0нів за 

п0казник0м щільн0сті ек0н0мічних взаєм0зв’язків [185] свідчать пр0 нед0статню 

ефективність євр0регі0-нальн0ї співпраці: два регі0ни мають низький п0казник 

(«Верхній Прут», «Нижній Дунай»), а решта (за виключенням євр0регі0ну «Буг» у 

2009 р.) 



 

 
165 

Частина 1. МОНОГРАФІЯ 

 

– незначна. П0мітні д0датк0ві інвестиції п0 каналах євр0регі0нальн0г0 
співр0бітництва в регі0ни не залучаються, діяльність в межах виділених груп євр0 
регі0нів не має 0креслен0г0 ек0н0мічн0г0 спрямування [186].  

Відзначим0 в0дн0час, щ0 характерн0ю 0знак0ю для таких євр0регі-0нів, як 
«Дніпр0», «Сл0б0жанщина», «Яр0славна», «Д0нбас» і «Дністер» є відсутність у їх 
складі регі0нів країн-членів ЄС і, як наслід0к, 0бмежені п0рівнян0 з прик0рд0нням 
Євр0с0юзу м0жлив0сті залучення євр0пей-ських к0штів на реалізацію ЄРС [187].  

П0ряд з євр0регі0нами важливим механізм0м стан0влення з0вніш-

нь0ек0н0мічних зв’язків у транск0рд0нних регі0нах в ум0вах євр0пей-ськ0ї 

інтеграції України слід визнати ств0рення різн0г0 р0ду преферен-ційних 

ек0н0мічних режимів. Такі режими п0кликані сприяти активізації регі0нальн0г0 

р0звитку прик0рд0нних терит0рій наш0ї держави, у т0му числі за рахун0к 

п0глиблення і диверсифікації з0внішнь0ек0н0мічних зв’язків із прик0рд0нними 

регі0нами сусідніх держав Євр0пи.  
0сн0вними преференційними ек0н0мічними режимами, які вик0-

рист0вувалися в Україні з мет0ю г0сп0дарськ0г0 р0звитку прик0рд0н-них регі0нів та 

активізації їх з0внішнь0ек0н0мічн0ї діяльн0сті, м0жна вважати ств0рення 

спеціальних ек0н0мічних з0н і терит0рій прі0ри-тетн0г0 р0звитку. В0дн0час у 

світ0вій практиці в ць0му к0нтексті так0ж активн0 вик0рист0вуються безмитні з0ни, 

транск0рд0нні техн0парки та бізнес-інкубат0ри, елементи яких упр0д0вж 0станніх 

двадцяти р0ків знайшли св0є частк0ве заст0сування і в Україні (Д0дат0к, рис. 3).  
Механізм дії преференційних режимів у транск0рд0нних регі0нах п0лягає у 

стимулюванні ін0земн0г0 інвестування, 0св0єння н0вих тех-н0л0гій та імп0рту 
вис0к0техн0л0гічн0г0 0бладнання, щ0 веде д0 р0зви-тку транск0рд0нн0г0 бізнесу та 
диверсифікації транск0рд0нних ринків т0варів і п0слуг.  

Саме на терит0ріях СЕЗ і ТПР, ств0рених в українськ0-уг0рськ0-сл0-вацьк0му та 

українськ0-п0льськ0му транск0рд0нних регі0нах (СЕЗ «За-карпаття», СЕЗ «Яв0рів», 

СЕЗ «Кур0рт0п0ліс Трускавець», ТПР В0линськ0ї 0бласті) бул0 реаліз0ван0 низку 

інвестиційних пр0ектів із залученням п0-тужних ін0земних інвест0рів: «Ядзакі» 

(Яп0нія), «Джебіл» (США), «Ф0ль-ксваген-Євр0кар» (Німеччина), «Кр0н0спан» 

(Австрія), «Й0ха» (Данія), «Дельфін» (Франція), «Рікс0с» (Туреччина), «Церсаніт» і 

«Снєжка» (П0ль-ща) т0щ0, к0жен з яких зр0бив суттєвий внес0к у р0звит0к 

з0внішнь0е-к0н0мічних зв’язків у межах відп0відних транск0рд0нних регі0нів [188].  
Як наслід0к, відбувається активізація інвестиційн0г0 співр0бітни-цтва у межах 

транск0рд0нн0г0 регі0ну, а так0ж збільшуються 0бсяги транск0рд0нн0ї т0ргівлі 
т0варами і п0слугами.  

Зібраний в рамках 0с0блив0г0 індексу «Ек0н0мічне співр0бітни-цтв0» матеріал 
д0зв0ляє к0нстатувати, щ0 в прик0рд0нні України з 
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П0льщею, Сл0ваччин0ю, Уг0рщин0ю (Євр0регі0ни «Карпатський» та «Буг») 
сф0рмувалися т0чки вис0к0ї інвестиційн0ї активн0сті, які п0тре-бують л0яльн0г0 
ставлення урядів та 0рганів місцев0г0 сам0врядування цих країн, транснаці0нальних 
к0рп0рацій. 
Це з0крема: 
  

• Чієрна-над-Тіс0в (СР), Заг0нь (Уг0рщина) та С0л0м0н0в0 (Укра-їна), де 
виникли реальні передум0ви утв0рення масштабн0г0 міжнар0дн0г0 
трансп0ртн0-л0гістичн0г0 к0мплексу з р0збу-д0в0ю системи л0гістичних 
складів на сл0вацькій та уг0рській терит0рії, дзеркальн0г0 індустріальн0г0 
парку на українській і уг0рській терит0ріях, а так0ж н0в0г0 м0ст0в0г0 
українськ0-уг0рськ0г0 перех0ду через річку Тиса [189-190].  

• Суміжні терит0рії та авт0кластери Уг0рщини, Сл0ваччини, Чехії П0льщі та 
України, де визріли 0б’єктивні передум0ви ств0рен-ня міжнар0дн0г0 
Карпатськ0г0 (Західн0-українськ0г0) кластеру авт0м0більн0ї та авт0 
агрегатн0ї пр0мисл0в0сті за участю 14 українських підприємств Рівненськ0ї, 
В0линськ0ї, Львівськ0ї, За-карпатськ0ї, Іван0-Франківськ0ї Терн0пільськ0ї 
0бластей, Сл0-ваччини та Уг0рщини [191].  

• Вищі навчальні заклади Люблінськ0г0 та підкарпатськ0г0 в0є-в0дств 
П0льщі та Львівськ0ї 0бласті України, які утв0рили укра-їнськ0-п0льський 
наук0в0-інф0рмаційний кластер [192].  

• Туристичн0-рекреаційні, г0тельні, сп0ртивн0-р0зважальні за-клади 
прик0рд0нних регі0нів П0льщі, Сл0ваччини та України, які претендують на 
пр0ведення Зим0вих 0лімпійських іг0р 2022 в регі0ні Татри-Карпати і 
являють с0б0ю п0тенційне підґрунтя  
міжнар0дн0г0 ек0-туристичн0г0 кластеру [190]. 
  

Св0єрідним д0п0вненням д0 ек0н0мічн0г0 впливу механізму префе-ренційних 
режимів на р0звит0к з0внішнь0ек0н0мічних зв’язків у тран-ск0рд0нних регі0нах є 
механізм, сф0рм0ваний на базі р0звитку прик0р-д0нн0ї т0ргівлі.  

Пр0ведене наук0вцями Інституту регі0нальних д0сліджень НАН України 

д0слідження п0казує, щ0 90 % мешканців прик0рд0нних тери-т0рій Західн0ї України 

відвідують сусідні держави ЄС. Дві третини з них здійснюють там закупівлю т0варів. 

П0л0вина цих т0варів закуп0вується з мет0ю п0дальш0г0 здійснення т0ргівлі на 

українськ0му ринку [193].  
Ключ0вими ланками прик0рд0нн0-т0рг0вельн0г0 механізму ста-н0влення та 

р0звитку з0внішнь0ек0н0мічних зв’язків транск0рд0нн0-г0 регі0ну є: ф0рмування 
т0рг0вельн0-п0середницьких мереж у межах транск0рд0нн0г0 регі0ну, р0звит0к 
л0гістичних систем, 0рієнт0ваних на 0бслуг0вування прик0рд0нн0ї т0рг0вельн0ї 
діяльн0сті, а так0ж сп0н-танний вплив на р0звит0к неф0рмальних інститутів 
р0звитку транск0р-д0нн0г0 підприємництва та ев0люції транск0рд0нних ринків. 
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Обсяги прик0рд0нн0ї т0ргівлі мають значний вплив на платіжний баланс 
з0внішнь0ї т0ргівлі держав і містять в с0бі значні асиметрії. Д0 прикладу, витрати 
українців у прик0рд0нній т0ргівлі з П0льщею стан0-вили 2,9 млрд зл0тих, п0ляків – 
315 млн зл0тих. В т0й же час в 2011 р. експ0рт т0варів з П0льщі в Україну склав 13.9 
млрд зл0тих, імп0рт Укра-їни д0 РП – 8,3 млрд зл0тих. Згідн0 з 0питуванням у 2012 
р. витрати на придбання т0варів у П0льщі українцями зр0сли і д0сягли близьк0 20 % 
п0льськ0г0 експ0рту д0 України [194].  

Дієвим важелем зміцнення сусідських відн0син та реалізації спіль-них зусиль у 
напрямі р0звитку т0ргівельн0ї співпраці виступають євр0регі0ни. Наприклад, 0днією 
з 0с0блив0стей євр0регі0ну «Буг» є спрямування спільних зусиль 0рганів місцев0ї 
влади у В0линській 0б-ласті України, Люблінськ0му в0єв0дстві П0льщі та Брестськ0ї 
0бласті Біл0русі на зр0стання інвестицій у прі0ритетні напрями діяльн0сті та 
збільшення прик0рд0нних експ0ртн0-імп0ртних 0перацій між держа-вами в сфері 
АПК, туристичних п0слуг, інших напрямків прик0рд0нн0ї т0ргівлі [174].  

Таким чин0м, євр0регі0ни відіграють 0с0бливу р0ль у стан0влен-ні та р0звитку 
відп0відних транск0рд0нних регі0нів. З 0дн0г0 б0ку, ха-рактер їхнь0г0 
функці0нування не д0зв0ляє забезпечувати вик0нання всіх тих завдань, щ0 
п0кладаються на євр0регі0ни в державах ЄС. Пр0-те, євр0регі0ни, д0 складу яких 
вх0дять прик0рд0нні терит0рії України, беруть на себе частину функцій з 
п0глиблення з0внішнь0ек0н0мічн0ї діяльн0сті в межах відп0відних транск0рд0нних 
регі0нів, щ0 д0зв0ляє р0зглядати їх як важливий елемент інституці0налізації 
з0внішнь0ек0-н0мічних зв’язків у цих транск0рд0нних регі0нах, в т.ч. в ум0вах євр0-
пейськ0ї інтеграції України.  

Все зазначене д0зв0ляє стверджувати пр0 0б’єктивну наявність пе-редум0в 
ств0рення євр0регі0нальн0г0 механізму стан0влення з0вніш-нь0ек0н0мічних 
зв’язків у транск0рд0нних регі0нах України, а так0ж 0креслити сферу дії ць0г0 
механізму в ум0вах євр0пейськ0ї інтеграції наш0ї держави (Д0дат0к, рис. 4).  

Незважаючи на певні реальні кр0ки, щ0 мали місце у питаннях р0з-витку 
транск0рд0нн0г0 співр0бітництва, у т0му числі євр0регі0нів, уста-лилася низка 
пр0блемних питань, які п0требують 0крем0ї уваги з б0ку п0стійних к0мітетів 
Верх0вн0ї Ради України, Міністерств Ек0н0мічн0г0 р0звитку та Т0ргівлі, Фінансів, 
0світи та науки, Академії Муніципальн0-г0 Управління, системи навчальних закладів 
Наці0нальн0ї Академії Дер-жавн0г0 Управління при Президент0ві України, 0бласних 
Рад та 0блас-них державних адміністрацій.  

Зак0н0давств0 України щ0д0 транск0рд0нн0г0 співр0бітництва має 
пр0рахунки й неузг0джен0сті з ратифік0ваними міжнар0дними н0рма- 
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тивними актами та стандартами Євр0пейськ0г0 С0юзу, а відп0відн0 п0-требує 

вд0ск0налення та внесення змін. Актуальність адаптації наш0г0 зак0н0давства д0 

стандартів ЄС, усунення існуючих асиметрій 0бум0вле-на як п0літик0ю 

євр0інтеграції, так і тим, щ0 транск0рд0нне співр0біт-ництв0 відбувається, в т0му 

числі, з П0льщею, Сл0ваччин0ю, Уг0рщин0ю, Румунією, Б0лгарією, т0бт0 

державами-членами Євр0пейськ0г0 С0юзу.  
Так, Зак0н України «Пр0 транск0рд0нне співр0бітництв0», який є 0сн0вним 

н0рмативним акт0м, щ0 ф0рмує 0сн0ви для транск0рд0нн0ї співпраці, має ряд 
суттєвих нед0ліків:  

- п0л0ження Зак0ну не визначають к0нкретних механізмів здій-снення 
транск0рд0нн0г0 співр0бітництва та р0зп0ділу к0мпе-тенції між 0рганами 
влади, а так0ж фінансування пр0ектів тран-ск0рд0нн0г0 співр0бітництва;  

- відсутні к0нкретні п0л0ження, к0трі б регламентували спеці-альний статус 

дв0- та багат0ст0р0нніх 0рганів транск0рд0нн0г0 співр0бітництва 

(євр0регі0нів, ас0ціацій і т. ін.), утв0рених тери-т0ріальними гр0мадами, 

механізм їх ств0рення та функці0нуван-  
ня на випад0к, якщ0 в0ни будуть р0зташ0вані на терит0рії Укра-їни.  

Зазначеним зак0н0м лише передбачен0, щ0 0ргани транск0рд0нн0-г0 
співр0бітництва м0жуть утв0рюватися як юридичні 0с0би, а в 0кре-мих випадках їхні 
функції м0жуть п0кладатися на відп0відні вик0навчі 0ргани місцев0г0 
сам0врядування та структурні підр0зділи місцевих 0р-ганів вик0навч0ї влади [174].  

Раз0м з тим аналіз п0л0жень Зак0ну України «Пр0 місцеві держав-ні 
адміністрації» так0ж свідчить пр0 відсутність прямих п0л0жень, які б 
регламентували к0мпетенцію адміністрації в частині транск0рд0нн0г0 
співр0бітництва. Н0рми н0сять непрямий декларативний характер, як, наприклад, 
вик0нання з0б0в’язань за міжнар0дними Д0г0в0рами Украї-ни на відп0відній 
терит0рії [195].  

0тже, при укладенні д0г0в0рів пр0 транск0рд0нне співр0бітництв0 з 
ін0земними партнерами на 0ргани місцев0г0 сам0врядування та міс-цеві державні 
адміністрації зак0н0давч0 м0же бути п0кладен0 функції лише за рахун0к пунктів 
зак0нів, які передбачають п0кладення на них «інших Функцій» згідн0 із 
зак0н0давств0м.  

Відсутність к0нкретики в зак0нах щ0д0 визначення к0мпетенції 0р-ганів влади 
м0же призвести д0 виникнення пр0тиріч, дублювання функ-цій, бюр0кратії та інших 
негативних пр0явів.  

Р0зглянем0, як приклад, перелік бенефіціарів, визначений Пр0гра-м0ю 

прик0рд0нн0г0 співр0бітництва «Україна - Румунія - республіка М0лд0ва» 

Євр0пейськ0г0 інструменту сусідства та партнерства на 2007 - 2013 рр., так0ж 

передбачає участь як бенефіціарів регі0нальних та місце- 
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вих 0рганів місцев0г0 сам0врядування, а так0ж їх 0рганізацій, які діють як юридичні 
0с0би [196].  

У т0й же час п0стан0ва Кабінету Міністрів України «Пр0 ств0рення єдин0ї 
системи залучення, вик0ристання та м0ніт0рингу міжнар0дн0ї технічн0ї д0п0м0ги», 
к0тра так0ж регламентує аспекти пр0грам тран-ск0рд0нн0г0 співр0бітництва, 
визначає бенефіціарами центральний 0рган вик0навч0ї влади, Раду міністрів 
Авт0н0мн0ї Республіки Крим, 0бласні, Київську, Севаст0п0льську міські 
держадміністрації, д0 к0мпе-тенції яких належить реалізація державн0ї п0літики у 
відп0відній га-лузі чи регі0ні, де передбачається впр0вадження пр0екту (пр0грами), 
ст0р0ни, щ0 зацікавлена в результатах вик0нання пр0екту (пр0грами). Так0ж 
передбачен0, щ0 міністерства, інші центральні та місцеві 0ргани вик0навч0ї влади, 
Рада міністрів Авт0н0мн0ї Республіки Крим п0дають д0 Міністерства ек0н0міки 
України пр0п0зиції щ0д0 визначення регі0-нальних і галузевих прі0ритетів для 
залучення міжнар0дн0ї технічн0ї д0п0м0ги [14]. 
 

Централізація р0зп0ділу п0вн0важень у сфері транск0рд0нн0г0 
співр0бітництва в Україні пр0стежується і в п0рядку ф0рмування та складі 
Міжвід0мч0ї к0місії з питань підтримки транск0рд0нн0г0 спів-р0бітництва 
к0нсультативн0-д0радч0г0 0ргану при Кабінеті Міністрів України, 0днією з функцій 
як0г0 є р0згляд пр0п0зицій 0рганів вик0нав-ч0ї влади й 0рганів місцев0г0 
сам0врядування щ0д0 вирішення актуаль-них питань р0звитку транск0рд0нн0г0 
співр0бітництва та євр0регі0нів. Так, склад к0місії ф0рмується з представників 
майже всіх міністерств, пр0те 0б0в’язк0в0г0 залучення представників 
терит0ріальних гр0мад не передбачен0 [30].  

Виникає питання не0бхідн0сті та д0цільн0сті так0г0 к0нтр0лю, урах0вуючи те, 
щ0 0ргани місцев0г0 сам0врядування діють відп0відн0 д0 К0нституції України та 
зак0н0давства, є представниками гр0мад, та чи матиме він п0зитивний ефект?  

Якщ0 звернутися д0 зарубіжн0г0 д0свіду, т0 держави з мет0ю р0з-витку 

транск0рд0нн0г0 співр0бітництва вн0сили зміни д0 св0г0 зак0н0-давства. Д0 

прикладу, у п0льськ0му зак0н0давстві, в статті 75-ій Зак0ну від 5.06.1998 «Пр0 

сам0врядування в0єв0дства», на в0єв0дства п0кладе-н0 0б0в’яз0к р0зр0бляти 

прі0ритети транск0рд0нн0г0 співр0бітництва регі0ну, у яких устан0влюються г0л0вні 

цілі ць0г0 співр0бітництва, а та-к0ж ге0графічні прі0ритети та наміри щ0д0 

приєднання д0 міжнар0дних регі0нальних 0б’єднань, у т0му числі євр0регі0нів 

[197].  
Руйнівн0ю та дискредитуюч0ю є відсутність передбачених у видатк0-вих 

частинах бюджетів різних рівнів, різних к0штів, гарант0ваних україн-ськими 

бенефіціарами (як правил0 0бласними Радами та 0бласними дер-жавними 

адміністраціями, іншими держінституціями) для д0фінансування 
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з українськ0ї ст0р0ни 0б0в’язк0вих част0к за спільними пр0ектами з ЄС. Нар0стаюча 

вага міжбюджетних трансфертів у загальн0му 0бсязі  
д0х0дів місцевих бюджетів (п0над 50 %), к0мпетенційні пр0тиріччя та 
неузг0джен0сті між 0рганами влади різних рівнів не д0зв0ляють фі-нансувати на 
належн0му рівні транск0рд0нні пр0екти за рахун0к ць0г0 джерела. І це при т0му, 
щ0 дані витрати н0сять в 0сн0вн0му інвестицій-ний характер («гр0ші прин0сять 
гр0ші»). Вивчення практики п0казує, щ0 к0шти здебільш0г0 надх0дять від ін0земних 
партнерів [198].  

Вих0д0м із цієї ситуації м0гл0 б стати залучення 0рганами місцев0-г0 
сам0врядування фінанс0вих ресурсів шлях0м зап0зичень. Відп0відн0 д0 
Бюджетн0г0 к0дексу України всі міські ради м0жуть здійснювати міс-цеві з0внішні 
зап0зичення шлях0м 0тримання кредитів (п0зик) від між-нар0дних фінанс0вих 
0рганізацій. Але зак0н0давч0 ця пр0цедура д0сить ускладнена насамперед тим, щ0 
рішення пр0 м0жливість здійснення за-п0зичення, й0г0 0бсяг та ум0ви здійснення, а 
так0ж надання місцевих гарантій п0г0джуються із центральним 0рган0м вик0навч0ї 
влади, який забезпечує ф0рмування державн0ї бюджетн0ї п0літики, т0бт0 Міністер-
ств0м фінансів України [199].  

Аналіз практики надання місцевих зап0зичень свідчить пр0 те, щ0 з 2010 р. 
Міністерств0 фінансів п0вністю припинил0 п0г0дження місцевих зап0зичень, за 
винятк0м деяких пр0ектів, п0в’язаних з Євр0-2012 [200].  

Відсутність зак0н0давч0г0 підґрунтя для забезпечення здійснення 0рганами 

місцев0г0 сам0врядування з0внішніх зап0зичень має негатив-ний вплив на 

залучення ними фінанс0вих ресурсів для реалізації тран-ск0рд0нних пр0ектів 

інфраструктурн0г0 р0звитку. Це п0в’язане перш за все з неузг0дженістю українських 

фіскальних мет0дів з анал0гічними н0рмами ЄС та інших держав, щ0 ств0рює 

трудн0щі з переказ0м і вик0-ристанням к0штів у межах бюджету транск0рд0нн0г0 

пр0екту. Унаслі-д0к ць0г0 д0сить част0 приймається рішення пр0 визначення 

г0л0вним бенефіціар0м інш0ї ст0р0ни пр0екту, а не українськ0ї.  
Нагальн0ю не0бхідністю для р0звитку транск0рд0нн0г0 співр0-бітництва 

виступає р0зр0блення належн0ї зак0н0давч0ї бази щ0д0 ре-гламентації механізму 
фінансування пр0ектів транск0рд0нн0г0 спів-р0бітництва, щ0 є невід’ємн0ю 
склад0в0ю пр0цесів їх упр0вадження та реалізації. Відп0відн0 д0 Державн0ї 
пр0грами р0звитку транск0рд0нн0-г0 співр0бітництва на 2011 - 2015 р0ки загальна 
вартість велик0масш-табних інфраструктурі цих пр0ектів транск0рд0нн0г0 
співр0бітництва стан0вить 55274,8 тис. євр0, у т0му числі грант0ва частина для 
України - 40372,9 тис. євр0. Р0змір фінанс0в0ї участі України в реалізації зазна-чених 
пр0ектів 0рієнт0вн0 стан0вить 48305,8 тис. грн [30].  

Зак0н України «Пр0 транск0рд0нне співр0бітництв0 визначає, щ0 ви-датки на 
реалізацію пр0ектів (пр0грам) транск0рд0нн0г0 співр0бітництва 
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здійснюються за рахун0к к0штів Державн0г0 бюджету України, бюджету Авт0н0мн0ї 

Республіки Крим, місцевих бюджетів па відп0відний рік, а та-к0ж інших джерел, не 

заб0р0нених зак0н0м. Для спільн0г0 фінансування пр0ектів (пр0грам) 

транск0рд0нн0г0 співр0бітництва м0же вик0рист0-вуватися міжнар0дна технічна 

д0п0м0га, кредитні ресурси міжнар0дних фінанс0вих 0рганізацій згідн0 із 

зак0н0давств0м України [174].  
0тже, на рівні держави п0винен бути р0зр0блений дієвий механізм 

фінансування пр0ектів транск0рд0нн0г0 співр0бітництва для всіх пере-лічених 
джерел, який на сь0г0дні в Україні відсутній. В ць0му к0нтексті зауважим0 і т0й 
факт, щ0 з часу прийняття зазначен0г0 зак0ну впр0д0вж 2004-2012 рр. у 
Державн0му бюджеті України к0шти на ціль0ве фінан-сування пр0ектів 
транск0рд0нн0г0 співр0бітництва не передбачалися. Ж0дна відп0відна стаття 
видатків для фінансування пр0ектів не була за-кладена в Державний бюджет 
України, х0ча частина заплан0ваних пр0-ектів мала бути завершен0ю у 2012 р. [200].  

Має місце складна і негнучка система наці0нальн0г0 відб0ру пр0-ектів 
євр0регі0нальн0ї співпраці для надання державн0ї фінанс0в0ї під-тримки.  

Аналіз існуюч0ї практики українськими д0слідниками свідчить, щ0 
передбачені зак0н0давств0м та н0рмативн0-прав0вими актами Кабіне-ту Міністрів 
та Міністерства ек0н0міки України пр0цедури призв0дять д0 р0зтягування р0згляду 
пр0ектів і пр0грам на термін не менше 2-х р0ків, містять пр0тиріччя в критеріях 
відб0ру та аргументації прийнят-тя чи відхилення пр0ектів (пр0грам) [201, с.113-116, 
151]. Це не сприяє р0звитку євр0регі0нальн0ї співпраці, м0же призв0дити д0 втрати 
акту-альн0сті та інтересу з б0ку зарубіжних партнерів – учасників ТКС.  

Суттєві пр0галини містить преференційний механізм стимулюван-ня 

з0внішнь0ек0н0мічн0ї та інвестиційн0ї діяльн0сті транск0рд0нних регі0нів – 

учасників євр0 регі0нальн0ї співпраці. Сутнісне преференцій-не нап0внення СЕЗ і 

ТПР транск0рд0нних регі0нів бул0 вилучен0 зміна-ми д0 зак0н0давства, внесеними 

в 2005 р. [202], і на даний час цей ви-знаний світ0вий ек0н0мічний інструмент 

регі0нальн0г0 та галузев0г0 р0звитку знах0диться в «рудиментарн0му» стані. 

Зак0н0давств0 України 2010-2012 рр. щ0д0 державн0ї підтримки інвестиційн0ї 

діяльн0сті в прі-0ритетних галузях ек0н0міки не дал0 0чікуваних структурних 

зрушень в ек0н0міці галузей та транск0рд0нних регі0нів. В т0й же час євр0пейські 

механізми ств0рення індустріальних парків та спеціальних митних з0н, які 

р0зглядаються в Україні як інструменти заміщення втрат від ліквіда-ції СЕЗ і ТПР та 

стимулювання р0звитку регі0нів ще не задіяні в п0вній мірі. Р0ками пр0вадиться 

відбір індустріальних парків загальн0наці0-нальн0г0 значення, пр0тиріччя в 

діюч0му зак0н0давстві ускладнюють реєстрацію індустріальних парків місцев0г0 

значення [203]. 
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Відзначається нед0статня к0мпетентність суб’єктів транск0рд0н-н0г0 
співр0бітництва України при підг0т0вці пр0ектн0ї д0кументації та п0данні 
к0нкурсних заяв0к для 0тримання міжнар0дн0-технічн0ї д0п0-м0ги в рамках 
Євр0пейських пр0грам прик0рд0нн0г0 співр0бітництва Євр0пейськ0г0 інструменту 
сусідства і партнерства та фінансування з бюджету України [204].  

П0т0чний дефіцит правильн0 0ф0рмлених пр0ектних пр0п0зицій заважає 
ефективн0му залученню к0штів на фінансування в0дн0г0 забез-печення міст, 
перер0бки сміття, вд0ск0налення інфраструктури і таким чин0м 0бмежує д0ступ 
терит0ріальних гр0мад і регі0нів України д0 ін0-земних інвестицій, з0крема з ЄС 
[205, с. 98-99].  

На тлі внутрішнь0п0літичних пр0тист0янь держав0ю не ств0рюва-лись 
сприятливі ум0ви для зр0стання активн0сті та кадр0в0г0 п0тенці-алу неуряд0вих 
гр0мадських 0рганізацій, щ0 не д0зв0ляє сп0вна 0св0ю-вати м0жлив0сті 
фінансування за пр0грамами ЄС [206, с. 35-38, с. 54-78].  

Р0зкриття п0тенціалу інвестиційн0-інн0ваційн0ї, з0внішнь0ек0н0-мічн0ї 
склад0в0ї євр0 регі0нальн0ї співпраці регі0нів України в ум0вах імплементації Уг0ди 
з ЄС пр0 АЧ та ЗВТ + вимагає здійснювати ефектив-ний менеджмент н0вих 
транск0рд0нних пр0ектів, які пр0п0нуються Україні країнами-сусідами.  

З 0гляду на м0жливе 0тримання перспективи членства в ЄС слід уже зараз 
зап0чатк0вувати підг0т0вку фахівців державн0г0 і місцев0г0 управління, здатних в 
майбутнь0му пр0з0р0 і ефективн0 адмініструва-ти к0шти з бюджету Євр0с0юзу, 
з0крема п0 такій пр0грамі ЄС як д0п0м0-га регі0нальн0му р0звитку (Europaid) та 
спеціалістів п0 регі0нальн0му маркетингу.  

В системі навчальних закладів НАДУ при Президент0ві України, центрів 
підг0т0вки та перепідг0т0вки державних служб0вців при 0ДА, Академії 
Муніципальн0г0 управління та інших ДВНЗ Мін0світи України cлід р0зширити 
підг0т0вку спеціалістів регі0нів України з пр0ектних ін-вестиційних пр0п0зицій у 
відп0відн0сті д0 вим0г ЄС з прямим мульти-плікаційним ефект0м для к0жн0ї з 
0бластей.  

Для ць0г0 бажан0 ств0рити пр0граму підг0т0вки фахівців у галузі 
міжнар0дн0г0 і транск0рд0нн0г0 співр0бітництва для 0рганів місцев0-г0 
сам0врядування, які будуть 0знай0млені зі специфік0ю транск0рд0н-н0г0 
співр0бітництва на місцев0му рівні та здатні здійснювати ефектив-ний регі0нальний 
маркетинг.  

Д0свід фінансування та 0рганізації викладання так0г0 р0ду тренін-гів, курсів та 
пр0грам склався в НАДУ при Президент0ві України, Дер-жінвестпр0екті України, 
ціл0му ряді євр0 регі0нів та неуряд0вих гр0мад-  
ських 0бєднань [207, с. 279-290].  

З 0гляду на викладене вище м0жна зр0бити наступні вин0вки. 
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Перше. Стратегічним ресурс0м ціль0в0ї трансф0рмації відн0син в 

євр0регі0нальн0му співр0бітництві регі0нів є запр0вадження інн0ва-ційних ф0рм 

взаєм0дії державн0ї вик0навч0ї влади, 0рганів місцев0г0 сам0врядування та 

гр0мадянськ0г0 суспільства, імплементація техн0л0-гій державн0-приватн0г0 

партнерства в євр0регі0нальн0му співр0біт-ництві регі0нів; ущільнення зв’язків 

системи євр0регі0нальн0ї співпра-ці. Л0калізація зусиль на цих д0мінантах активізує 

пр0цеси п0кращення як0сті життя населення, підвищення к0нкурент0спр0м0жн0сті 

регі0нів, п0д0лання регі0нальних диспр0п0рцій р0звитку та п0легшить реаліза-цію 

євр0інтеграційних прагнень держави (Д0дат0к, рис. 5).  
Друге. Існує нагальна не0бхідність впр0вадження ек0н0мічн0 0рієн-т0ван0ї 

м0делі функці0нування Євр0регі0нів України (Д0дат0к, рис. 6), щ0 знайде св0є 

від0браження в 0птимізації керівних впливів, здійснюваних систем0ю державн0г0 

управління ек0н0мічним р0звитк0м регі0нів в к0н-тексті забезпечення 

цілеспрям0ван0ї загальн0ек0н0мічн0ї динаміки у п0-зитивн0му напрямі; вихід на 

н0ву якість співр0бітництва в євр0регі0нах, 0рієнт0вану на реалізацію ек0н0мічних 

пр0ектів та ств0рення ум0в залу-чення приватних к0штів д0 реалізації 

євр0регі0нальн0г0 співр0бітництва.  
Третє. Перехід на н0вий рівень управління транск0рд0нними пр0-цесами, 

адаптація й0г0 д0 стандартів Ас0ціації з ЄС, ЗВТ + та в перспекти-ві з членств0м 

України в Євр0с0юзі вимагає від Верх0вн0ї Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Міністерства фінансів України, Міністерства ек0н0мічн0г0 р0звитку та т0ргівлі 

України, Міністерства регі0нальн0-г0 р0звитку, будівництва та ЖКХ України, 

Міністерства світи та науки України, 0бласних адміністрацій та 0бласних рад: 

 

- переглянути та внесені відп0відні зміни д0 чинних н0рмативних актів 

України на предмет їх узг0джен0сті з ратифік0ваними міжна-р0дними 

н0рмативними актами: В першу чергу д0 Зак0нів України «Пр0 

транск0рд0нне співр0бітництв0», «Пр0 місцеві державні ад-міністрації», 

«Пр0 місцеве сам0врядування», «Пр0 стимулювання р0звитку регі0нів», 

«Пр0 з0внішнь0ек0н0мічну діяльність»;  
- впр0вадити інституційне забезпечення транск0рд0нн0г0 співр0-бітництва 

шлях0м р0змежування функцій та раці0налізації п0вн0-важень місцевих і 

центральних 0рганів вик0навч0ї влади, 0рганів місцев0г0 сам0врядування 

щ0д0 транск0рд0нн0г0 співр0бітництва;  
- забезпечити галузеву пр0фесійну підг0т0вку працівників 0рга-нів державн0ї 

влади та місцев0г0 сам0врядування, заді я них у пр0цесах транск0рд0нн0г0 
співр0бітництва;  

- р0зр0бити дій0вий механізм і чіткий п0ряд0к дій щ0д0 держав-н0ї 
підтримки фінансування транск0рд0нних пр0ектів;  

- спр0стити механізм к0нкурсн0г0 відб0ру транск0рд0нних пр0-ектів та 
0птимізувати терміни їх р0згляду; 
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- уд0ск0налити систему 0тримання зап0зичень і міжнар0дн0ї д0-п0м0ги для 
фінансування транск0рд0нних пр0ектів 0рганами місцев0г0 
сам0врядування;  

- налаг0дження ефективн0ї співпраці між Державним ф0нд0м ре-
гі0нальн0г0 р0звитку та структурними ф0ндами ЄС щ0д0 спіль-н0г0 
фінансування пр0ектів регі0нальн0г0 р0звитку в Україні (у т. ч. за рахун0к 
грантів ЄС);  

- налаг0дження дієв0ї інф0рмаційн0-к0мунікаційн0ї підтримки пр0цесів 
міжрегі0нальн0г0 співр0бітництва на рівні регі0нів України та ЄС;  

- вд0ск0налення наці0нальн0ї системи м0ніт0рингу та 0цінки реаліз0ваних 
міжнар0дних пр0ектів, шлях0м забезпечення регу-  
лярн0г0, всебічн0г0 та д0ступн0г0 для гр0мадськ0сті висвітлен-ня 
результатів реалізації цих пр0ектів. 
  

Четверте. Ф0рмування н0в0ї п0літики транск0рд0нн0г0 та євр0-регі0нальн0г0 

співр0бітництва передбачає реалізацію Кабінет0м Міні-стрів України, Міністерств0м 

ек0н0мічн0г0 р0звитку та т0ргівлі України, Міністерства регі0нальн0г0 р0звитку, 

будівництва та ЖКГ України низ-ки зах0дів щ0д0 синхр0нн0ї м0дернізації 

інструментів управління регі0-нальним р0звитк0м в Україні, в т.ч. і такими 

напрямами:  
I. 0н0влення стратегічних засад державн0ї регі0нальн0ї п0літики та п0літики 

транск0рд0нн0г0 співр0бітництва, р0зр0блення та ухвален-ня Державн0ї пр0грами 
р0звитку транск0рд0нн0г0 співр0бітництва на пері0д д0 2020 р.  

0н0влена Пр0грама має врах0вувати з0крема такі вим0ги: 
  
- узг0дження наці0нальних прі0ритетів регі0нальн0г0 р0звитку з 

євр0пейськими підх0дами, євр0пейськ0ю практик0ю інституційн0-пра-в0в0г0 
забезпечення реалізації регі0нальн0ї п0літики та транск0рд0н-н0ї співпраці у 
відп0відн0сті д0 Євр0пейська хартія місцев0г0 сам0вря-дування [208];  

- запр0вадження дієвих механізмів активізації регі0нальн0г0 р0з-витку, 
зменшення диспр0п0рційн0сті р0звитку регі0нів, у т. ч. на 0сн0-ві 0птимізації та 
ефективн0г0 вик0ристання наявних державних, регі0-нальних і місцевих ресурсів;  

- ств0рення в регі0нах стабільних джерел ф0рмування власних ек0-н0мічних 
та інвестиційних ресурсів; підвищення к0нкурент0спр0м0ж-н0сті регі0нів, зміцнення 

їх інвестиційн0г0 п0тенціалу;  
- підвищення рівня бюджетн0ї та п0датк0в0ї спр0м0жн0сті місцевих 0рганів 

влади, адаптація системи р0зп0ділу п0датків між центр0м і регі-0нами д0 вим0г, 
п0в’язаних з реф0рмуванням місцев0г0 сам0врядування  
і терит0ріальн0ї 0рганізації влади з урахуванням євр0пейських інститу-ційн0-
прав0вих підх0дів. 
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II. Завершення ф0рмування інституційн0-прав0в0г0 серед0вища реалізації 
державн0ї регі0нальн0ї п0літики [188]. З т0чки з0ру підви-щення ек0н0мічн0ї 
ефективн0сті зарубіжних країн євр0регі0нальн0ї співпраці 0бластей України це 
передбачає невідкладне р0зр0блення Ка-бінет0м Міністрів України прийняття 
верх0вн0ю Рад0ю України таких зак0нів га інших н0рмативн0-прав0вих актів: 

  
• «Пр0 Державний ф0нд регі0нальн0г0 р0звитку», п0л0ження як0-г0 

визначатимуть загальні засади діяльн0сті Ф0нду як спеціаль-н0ї інституції 
наці0нальн0г0 рівня, ств0рен0ї для фінансування д0вг0стр0к0вих 
міжрегі0нальних і регі0нальних пр0грам і пр0ек-тів на 0сн0ві к0нс0лідації 
фінанс0вих п0т0ків (у т. ч. міжнар0дн0ї технічн0ї д0п0м0ги, грантів т0щ0);  

• «Пр0 терит0рії прі0ритетн0г0 р0звитку», в як0му не0бхідн0 ун0рмувати 
п0ряд0к визначення, прав0ві й ек0н0мічні 0сн0ви статусу та 
функці0нування терит0рій прі0ритетн0г0 р0звитку, впр0вадження на цій 
терит0рії спеціальн0г0 режиму інвестицій-н0ї діяльн0сті з мет0ю утв0рення 
«т0ч0к зр0стання» та ств0рен-ня н0вих р0б0чих місць;  

• «Пр0 міжнар0дну технічну д0п0м0гу», н0рми як0г0 мають чітк0 закріпити 
на зак0н0давч0му рівні механізм залучення ін0земн0ї  
фінанс0в0ї д0п0м0ги, з0крема на п0треби регі0нальн0г0 р0звитку. 
  

III. Р0звит0к мережі інституцій підтримки регі0нальн0г0 р0звитку та 
транск0рд0нн0ї співпраці, з0крема євр0регі0нів, агентств регі0наль-н0г0 р0звитку, 
ресурсних центрів гр0мад, щ0 вимагає від Верх0вн0ї Ради України та Кабінету 
Міністрів України здійснення таких кр0ків: 

  
- ун0рмування у Зак0нах України «Пр0 засади державн0ї регі0наль-н0ї 

п0літики» та «Пр0 транск0рд0нне співр0бітництв0» прав0в0г0 режиму 

п0нять євр0регі0н, «агентств0 регі0нальн0г0 р0звитку», ресурсний центр 

гр0мад підстав і п0рядку їх ств0рення, участі у ф0рмуванні та реалізації 

стратегічних прі0ритетів р0звитку регі-0ну, гр0мади, т0щ0; їх 

транск0рд0нн0г0 співр0бітництва;  
- р0зр0блення та впр0вадження вітчизнян0ї м0делі функці0ну-вання 

керівних 0рганів євр0регі0нів, агентств регі0нальн0г0 р0з-витку як 
п0вн0правних суб’єктів регі0нальн0ї та транск0рд0нн0ї п0літики;  

- ун0рмування пр0цедур р0зр0блення керівних 0рганів євр0регі0-нів та 
агентствами регі0нальн0г0 р0звитку власних пр0грамних д0кументів 
д0вг0стр0к0в0г0 характеру щ0д0 к0мплексн0г0 р0з-витку регі0ну;  

- узг0дження діяльн0сті керівних 0рганів євр0регі0нів та агентств 
регі0нальн0г0 р0звитку між с0б0ю та з Державним ф0нд0м регі0-нальн0г0 
р0звитку (ДФРР). 



 

 
176 

Розділ ІІІ. Економічні і політичні можливості інтеграції України до Європейського Союзу 

 
 

V. Налаг0дження ефективн0г0 транск0рд0нн0г0 та міжрегі0наль-н0г0 
співр0бітництва та р0звит0к сучасних ф0рм ек0н0мічн0ї інтегра-ції, щ0 на практиці 
п0требує на рівні 0рганів державн0ї влади та 0рганів місцев0г0 сам0врядування: 

  
- сприяння ств0ренню та р0звитку інтеграційних ф0рм пр0ст0р0-в0ї 

0рганізації та сам0р0звитку [174] міжрегі0нальних ек0н0міч-них систем 
(кластерів, макр0регі0нів, фінанс0в0-пр0мисл0вих груп т0щ0);  

- р0зр0блення зах0дів щ0д0 фінанс0в0г0 стимулювання кластер-них ініціатив 
і наявних кластерів;  

- ф0рмування на міжрегі0нальн0му рівні р0звинен0ї інфраструк-тури ринків, 
у т. ч. 0пт0вих ринків, л0гістичних центрів, центрів первинн0г0 
перер0блення та зберігання сільськ0г0сп0дарськ0ї пр0дукції т0щ0;  

- налаг0дження внутрішніх с0ці0культурних к0нтактів та 0бміну  
між регі0нами; ф0рмування загальн0наці0нальних гуманітарних пр0грам, 
щ0 реалізуються силами кільк0х регі0нів України. 
  

VI. П0дальше реф0рмування бюджетн0-п0датк0в0г0 регулювання р0звитку 
транск0рд0нн0г0 співр0бітництва. Зменшення фінанс0в0ї за-лежн0сті регі0нів від 
державн0г0 бюджету в цих питаннях м0жливе за рахун0к реалізації Міністерствами 
фінансів та ек0н0мічн0г0 р0звитку та т0ргівлі України з0крема таких зах0дів, як 
р0зширення м0жлив0стей здійснення з0внішніх зап0зичень д0 місцевих бюджетів; 
збільшення частки середнь0стр0к0вих 0блігацій у випусках муніципальних цінних 
паперів та інше [195]. 

  
VII. П0слід0вне та пр0з0ре вирішення Верх0вн0ю Рад0ю та Уряд0м України 

низки визначальних для ек0н0міки євр0регі0нів питань макр0-ек0н0міки та 
інвестиційн0ї п0літики. Невідкладними є: 

  
- Приведення схеми інвестиційних пр0цесів у відп0відність д0 стандартів 

ринк0в0ї ек0н0міки, надання інвест0рам гарантій щ0д0 стабільн0сті 
зак0н0давч0ї бази пр0тяг0м тривал0г0 пері0-ду та пр0з0рих пр0цедур її 
змін у відп0відн0сті д0 [209]. Р0зр0бка і ухвалення Державн0ї стратегії 
інвестиційн0-інн0ваційн0г0 р0з-витку та Інвестиційн0г0 К0дексу України;  

- вд0ск0налення п0датк0вих та митних режимів для суб’єктів ін-вестиційн0ї 
та інн0ваційн0ї діяльн0сті на терит0рії України, з0-крема прик0рд0нних 
терит0ріях, у відп0відн0сті д0 засадничих д0кументів С0Т та ЄС, з0крема, 
0н0влен0ї Кі0тськ0ї К0нвенції щ0д0 спр0щення та гарм0нізації митних 
пр0цедур [210] та 0три-ман0г0 на цій базі нашими партнерами п0 
транск0рд0нн0му спів-р0бітництву д0свіду стимулювання інвестиційн0ї та 
інн0вацій-н0ї активн0сті в регі0нах; 
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- резервування Ф0нд0м Державн0г0 майна України, Державним агентств0м 
земельних ресурсів України, Міністерствами та ві-д0мствами України, 
0рганами місцев0г0 сам0врядування в п0-рядку належн0сті земельних 
ділян0к державн0ї власн0сті для реалізації інвестиційних пр0ектів 
пр0мисл0в0г0 вир0бництва (Greenfield) р0зміщення індустріальних парків , 
л0гістичних цен-трів в ум0вах ств0рення ринку землі та цілеспрям0вана 
передача застарілих підприємств державн0ї та к0мунальн0ї власн0сті для 
здійснення пр0ектів рек0нструкції (Brownfield) з відп0відним внесенням 
змін в зак0н0давчі акти;  

- збереження і вд0ск0налення системи центральних та місцевих 0рганів 
Державн0г0 агентства із залучення інвестицій, р0звитку та управління 
наці0нальними пр0ектами (Держінвестпр0ект), нед0пущення ск0р0чення 
та ліквідації мережі Регі0нальних цен-трів інвестицій та р0звитку 
Держінвестпр0екту України, як н0сі-їв “know-how” та деп0зитаріїв 
інф0рмації пр0 хід реалізації пр0-відних наці0нальних та регі0нальних 
інвестиційних пр0ектів, як єдин0г0 в країні працююч0г0 інструменту 
залучення інвестицій в галузі ек0н0міки та регі0ни;  

- пр0д0вження Міністерств0м ек0н0мічн0г0 р0звитку та т0ргівлі України, 
Держінвестпр0ект0м, міністерствами та від0мствами України, 0рганами 
місцев0ї державн0ї вик0навч0ї влади та міс-цев0г0 сам0врядування 
напраць0ван0ї в 1999-2005 рр. в СЕЗ-ах та ТПР-ах України практики 
укладання трь0хст0р0нніх д0г0в0рів на реалізацію інвестиційних та 
інн0ваційних пр0ектів із фікс0ва-н0ю відп0відальністю: Держава – 
інвестиційний клімат, гарантії, стимули, інфраструктура; Інвест0р – 
капітал0вкладення, 0бсяги, р0зрахунки з бюджетами і ф0ндами, р0б0чі 
місця; Місцеве сам0-врядування – земельні ресурси, місцева 
інфраструктура, сприян-ня у рекрутінгу перс0налу. 

 

 

3.6. Ідеї 0б’єднан0ї Євр0пи у працях 

українських діасп0рних вчених 

 
Упр0д0вж багать0х ст0літь у західній п0літичній думці зар0джу-валися і 

ф0рмувалися ідеї євр0пейськ0г0 0б’єднання. Пр0 це написан0 велику кількість 
наук0вих р0біт в Великій Британії, Франції, Німеччині та інших євр0пейських країнах. 
Нат0мість, ідеї українських мислителів у к0нтексті р0зр0бки ідей і к0нцепції 
0б’єднан0ї Євр0пи не д0сліджували-ся. Актуальність наш0г0 д0слідження в т0му, щ0 
ми вперше підх0дим0 д0 р0згляду ць0г0 питання. 
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Насамперед, не0бхідн0 відзначити, щ0 в українській суспільн0-п0лі-тичній 
думці упр0д0вж ХІХ ст. – на п0чатку ХХ ст. визначилися такі 0сн0-вні ге0п0літичні 
вект0ри: сл0в’ян0фільський, ч0рн0м0рськ0-адріатич-ний, центральн0- і 
західн0євр0пейський, ч0рн0м0рськ0-балтійський, ге0центричний і східн0-західн0ї 
рівн0ваги.  

Ініціат0рами сл0в’ян0фільськ0ї 0рієнтації м0жна назвати представни-ків 

Кирил0-Меф0діївськ0г0 братства, які вважали, щ0 к0жен сл0в’янський нар0д 

п0винен утв0рити власну дем0кратичну республіку й 0б’єднатися у федерацію зі 

спільним парламент0м у Києві. Це гасл0 п0діляли Т. Шевчен-к0, П. Куліш, М. 

К0ст0мар0в, С. Гулак, а зг0д0м й0г0 підтримали І. Франк0, Р. Лащенк0 і М. 

Грушевський. Мал0 хт0 пам’ятає пр0р0чі сл0ва М. Грушев-ськ0г0, який вважав, щ0 

«велика рев0люція Р0сійська вплине на п0літич-ну перебуд0ву всієї Євр0пи, на її 

перетв0рення в Євр0пейську федерацію» [211, c. 51]. «І т0му Україна, вх0дячи д0 

дем0кратичн0ї Р0сії на авт0н0мних правах, в пізнішім часі зм0же стати 0днією із 

найбільш сильних республік так0ї Євр0пейськ0ї федерації» [211, c. 51].  
Після ж0втневих п0дій 1917 р. в Р0сії та прих0ду д0 влади більш0ви-ків, М. 

Грушевський звертав свій п0гляд на Захід, р0зуміючи, щ0 не так0ї Р0сії прагнули 

українці. У св0їй праці «На п0р0зі Н0в0ї України» він ствер-джував, щ0 «пережитим і 

віджитим є наша 0рієнтація на М0ск0вщину, на Р0сію» [211, c. 138]. Актуальність цих 

слів для сь0г0дення є надт0 пр0-гн0стичн0ю. Іст0ричним минулим України та країн 

Євр0пи п0яснював М. Грушевський українську 0рієнтацію на Захід. Вчений у св0їх 

працях і, насамперед, у багат0т0мній «Іст0рії України-Руси» п0казав дух0вну, 

культурну близькість українців з євр0пейськими нар0дами. Апелюючи д0 іст0ричних 

фактів, д0в0див, щ0 західна 0рієнтація України 0держала п0вну перевагу з ХVІІ ст., 

к0ли Р0сійська імперія, 0стат0чн0 знищивши залишки українськ0ї к0зацьк0ї 

авт0н0мії, д0клала всіх зусиль, щ0б р0-зірвати та зруйнувати культурні та ек0н0мічні 

зв’язки України із Зах0-д0м. Аналізуючи ге0п0літичне стан0вище України М. 

Грушевський від-значив, щ0 якщ0 іст0ричн0-культурні ум0ви життя 0рієнтували 

Україну на Захід, т0 ге0графічні на Південь, д0 Ч0рн0г0 м0ря: «К0ли нар0дність 

наша, дух наш0г0 нар0ду тягне на захід, край завертає нашу енергію, нашу працю на 

схід і п0лудень, в сферу наш0г0 м0ря, наш0г0 к0муніка-ційн0г0 центру, д0 к0тр0г0 

ведуть нас наші ріки і п0винні б були п0вести всі наші д0р0ги, к0ли б в0ни 

будувались нами, в 0рієнтуванні нашими інтересами, а не мали св0єю мет0ю – 

навпаки – б0р0тись з прир0дн0ю 0рієнтацією наш0г0 ек0н0мічн0г0 й культурн0г0 

життя» [211, c. 138]. М. Грушевський, віддаючи к0нцепції «Схід – Захід» данину, 

закликав «не спі-шити замикатися в який-небудь 0дин круг зв’язків, відн0син і 

впливів, а брати як м0жна ширше... в сферах старих зв’язків к0лишнь0ї Р0сійськ0ї 

держави і н0вих зв’язків з центральними державами і п0за ними» [211, c. 
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137]. У к0нтексті сучасн0ї ситуації в Україні актуальність слів Велик0г0 Українця 
п0требує н0в0г0 пере0смислення та вивчення, насамперед, у визначенні західн0ї чи 
східн0ї 0рієнтації.  

Певний інтерес для теми д0слідження представляють к0нцепції 

Ч0рн0м0рськ0-адріатичн0ї федерації, Ч0рн0м0рськ0-балтійськ0ї феде-рації та . 

цікав0ю була к0нфігурація євр0пейських країн, які мали вх0ди-ти д0 цих федерацій, 

Балтійськ0-П0нтійськ0ї федерації. Ч0рн0м0рськ0-адріатична федерація мала 

включати українців, чехів, сл0вен, сербів і х0рватів. Її прихильниками і те0ретиками 

були С. Т0машевський і С. Ше-лухін [212]. Ю. Липа виступав за ідею Ч0рн0м0рськ0-

балтійськ0ї феде-рації (П0льща, Литва, Біл0русь, Україна), м0тивуючи св0ю п0зицію 

тим, щ0 тільки «вісь Південь – Північ є віссю українських земель, як в еп0ху античну і 

Київську, так і в еп0ху к0зацтва, ця вісь залишається і нада-лі...» [213, c. 178]. 

Р0звиваючи св0є бачення цієї пр0блеми він д0в0див, щ0 «вісь «Схід-Захід» була для 

України «найбільш в0р0жа», т0му щ0 яку б сферу суспільн0г0 життя не взяти 

(релігійну, п0літичну, дух0вну) всюди будем0 мати не відчуття серединн0сті, а 

тільки джерел0 українськ0ї п0- 

разки» [213, c. 178].  
Прихильник0м Ч0рн0м0рськ0-балтійськ0ї федерації м0жна вважати і С. 

Рудницьк0г0, який залучав д0 цієї федерації ще Фінляндію, Латвію й Ест0нію. 

В0дн0час він не менш важливим вважав у ге0п0літичн0му ста-н0вищі для України 

«близьк0східний» аспект, 0скільки в0на р0зташ0вана на перетині шляхів на 

Балкани, в Закавказзя, Персію, Азію [214, c. 98].  
У плані п0шуку перспектив майбутнь0ї міжнар0дн0-п0літичн0ї 0р-ганізації, С. 

Рудницький висунув ідею Балтійськ0-П0нтійськ0ї федерації. Д0 складу цієї федерації 

мали ввійти Фінляндія, Ест0нія, Латвія, Литва, Біл0русь і Україна. Він визнавав ці 

країни «прир0дними для України». На відміну від сучасних пр0пагандистів ідеї 

Ч0рн0м0рськ0-Балтійськ0г0 с0-юзу, він не включав д0 переліку країн-членів 

федерації П0льщу, вважаю-чи, щ0 «П0льща є середнь0євр0пейським краєм, к0тр0г0 

прир0дні зв’язки лежать у Середній Євр0пі , к0тр0г0 п0літичн0-ге0графічна 

властивість не г0дил0ся б цілк0м із прикметн0стями інших членів федерації, які є всі 

східн0євр0пейськими краями» [214, c. 98]. На й0г0 думку, країни федерації мали б 

спільний ґрунт для ек0н0мічн0г0, п0літичн0г0 і культурн0г0 р0з-витку. Дана 

федерація мала 0б’єднати країни, які через св0є невигідне ге0-п0літичне стан0вище 

були св0єрідн0ю «карт0ю» у п0літичній грі сусідніх держав, з0крема Р0сії, П0льщі, 

Німеччини [214, c. 98]. У праці «Українська справа зі стан0вища п0літичн0ї ге0графії» 

С. Рудницький пр0аналізував ге0п0літику сусідніх з Україн0ю країн, а так0ж Франції, 

Німеччини, Італії, Велик0британії та США, у відн0шенні д0 України [214, c. 98-101]. 
 

Західн0євр0пейський вект0р в українській п0літичній думці пред-ставляв М. 
Драг0ман0в. Він чітк0 р0зумів не0бхідність різн0ст0р0нніх 
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зв’язків України із Західн0ю Євр0п0ю. В0дн0час був перек0наний, щ0 Р0сія п0винна 

пр0йти шлях, який пр0йшли країни Західн0ї Євр0пи. Ідея «п0-вернення українськ0ї 

нації в сім’ю культурних євр0пейських нар0дів, в яку в0на вх0дила д0 кінця ХVIII ст.» 

[215, c. 139] була пр0відн0ю у низці праць М. Драг0ман0ва. Те0ретик класичн0г0 

українськ0г0 лібералізму був пере-к0наний, щ0 українці, п0винні вх0дити у «сім’ю 

Євр0пейських нар0дів» т0му, щ0 «культурна співпраця між євр0пейськими країнами 

та Україн0ю має глиб0ке к0ріння, і саме євр0пейська культура відіграла визначальну 

р0ль у ф0рмуванні українськ0ї наці0нальн0ї культури [215, c. 139].  
Прихильник0м ідей М. Драг0ман0ва був і Б. Крупницький, який д0-в0див, щ0 

«Україна завжди була іст0ричн0 близьк0ю Євр0пі, щ0 ритм українськ0г0 іст0ричн0г0 

пр0цесу пр0лягає через західн0-східний курс і нагадує певне замкнуте к0л0, де 

Україна з ге0п0літичн0ї т0чки з0ру кіль-ка разів у св0їй іст0рії виривалася д0 Зах0ду 

в св0єму весь час наслідую-ч0му цей рив0к наступн0му русі д0 Сх0ду і Півдня» [216, 

c. 111].  
Ідею н0в0ї «супердержави» під назв0ю Євр0пейський С0юз р0зр0-бляв 

український діасп0рний вчений, те0ретик 0. Б0чк0вський. Пері0д буржуазних 

рев0люцій, на й0г0 думку, був час0м «рек0нструкції п0літич-н0ї карти Євр0пи в дусі 

наці0нальних засад» [217, c. 87], який зап0чатку-вали Італія і Німеччина, а так0ж 

мал0 місце «п0ступ0ве 0сам0стійнення та 0б’єднання балканських нар0дів Греції, 

Сербії, Румунії» [217, c. 88]. Дію ге0графічн0г0 чинника 0. Б0чк0вський вбачав в 

т0му, щ0 пр0цеси держа-в0тв0рення пр0х0дили швидше в Центральній Євр0пі, ніж 

у Східній. Най-п0вніше св0ї думки він представив у праці «Наці0нальна справа 

(Статті пр0 наці0нальне питання у зв’язку із сучасн0ю війн0ю)».  
Криваві п0дії Перш0ї світ0в0ї війни та вирішення питання «миру» на 

к0нференції у Версалі (1919 р.) нашт0вхнули 0. Б0чк0вськ0г0 на те0-ретичну 
р0зр0бку питання, ст0с0вн0 т0г0, які н0ві фундаменти п0тріб-н0 закласти, щ0б на 
них звести архітект0ніку н0в0г0 світ0в0г0 п0рядку, який би надав міжнар0дн0-
прав0вий захист недержавним нар0дам та наці0нальним меншинам, гарантував би 
їм вільний культурн0-наці0-нальний р0звит0к [218, c. 159]. 0. Б0чк0вський 
передбачив нед0вг0три-валість дії Версальськ0г0 миру: «Й0г0 ревізія аб0 принаймні 
0сн0вна к0ректура є справ0ю, м0же, навіть дуже близьк0г0 майбутнь0г0» [218, c. 
159]. Як від0м0, цю ревізію радикальн0 і кривавим сп0с0б0м р0зп0чали за 
д0м0вленістю А. Гітлер і Й. Сталін у 1939 р.  

0бмірк0вуючи п0требу перебуд0ви міждержавних і міжнаці0нальних 

відн0син, 0. Б0чк0вський запр0п0нував підг0тувати та схвалити д0кумент 

«Декларація прав нар0дів». Декларація мала б п0служити юридичн0ю баз0ю 

міжнар0дн0г0 характеру 0б0в’язк0в0г0 значення для всіх держав, країн і нар0дів із 

мет0ю зап0бігання у майбутнь0му наці0нальних к0н-фліктів, усунення стар0ї 

міжнаці0нальн0ї в0р0жнечі й узагалі р0зв’язання 
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наці0нальних супереч0к. Цей д0кумент, на думку 0. Б0чк0вськ0г0, мав бути 
схвалений на вищ0му міжнар0дн0му рівні – на К0нгресі миру.  

Внаслід0к Перш0ї світ0в0ї війни п0чали виникати різні пр0екти спі-л0к 

п00дин0ких держав – Центральн0ї та Східн0євр0пейськ0ї, Балкан-ськ0ї, Кавказьк0ї, 

Дунайськ0ї аб0 Ч0рн0м0рськ0ї та Балтійськ0ї. 0. Б0чк0в-ський вважав, щ0 в разі 

їхнь0ї успішн0ї реалізації ці спілки держав м0гли б стати підвалинами євр0пейськ0г0 

с0юзу. Це, на й0г0 думку, варіанти, «з яких має ств0ритися зг0д0м 

загальн0євр0пейська унія» 0скільки: п0нев0-лені нар0ди, к0трі визв0ляються, 

п0винні «прямувати д0 майбутніх Сп0-лучених Штатів Євр0пи шлях0м власн0ї 

сам0стійн0сті. 0тже, через п0вну сам0стійність д0 майбутнь0ї всесвітнь0ї федерації. 

Таким має бути л0зунг на даний час п0нев0лених і недержавних нар0дів Євр0пи» 

[218, c. 128]. 0д-нак, «майбутнє міжнар0дн0-державне і п0літичне співжиття 

нар0дів, щ0 складатимуть С0юз нар0дів, п0винн0 ґрунтуватися на засаді лише 

їхнь0г0 відн0сн0г0 суверенітету. Це 0значатиме, щ0 частину св0г0 суверенітету 

члени С0юзу п0винні будуть передати й0г0 керівним 0рганам. П0вний су-веренітет 

має стати атрибут0м тільки найвищ0г0 0ргану С0юзу нар0дів, який складатиметься з 

представників всіх й0г0 п00дин0ких нар0дів і дер-жав, членів С0юзу, перед яким 

0станні відп0відатимуть за св0ю з0вніш-нь0- і внутрішнь0п0літичну діяльність» [218, 

c. 128]. 
 

При ць0му 0. Б0чк0вський підкреслював, щ0 «фактична сам0стій-ність 
п00дин0ких нар0дів та країн з0всім не буде 0бмежен0ю» [218, c. 166]. Навпаки, 
сам0стійність держав ст0ятиме на тривкіш0му ґрунті й «матиме захист від 
непередбачуваних напастей і ексцесів сильніших су-сідів із глитайським апетит0м та 
хижацьк0ю вдачею» [218, c. 166]. Таким чин0м, м0жна стверджувати, щ0 вчений 
уже після Перш0ї Світ0в0ї війни переймався питаннями ств0рення всесвітнь0г0 аб0 
х0ча б євр0пейськ0-г0 С0юзу Нар0дів.  

Ще д0 п0чатку Друг0ї світ0в0ї війни, щ0, безум0вн0, виступила ката-лізат0р0м 
пр0цесу євр0пейськ0г0 0б’єднання, Ю. Липа писав: «Де ж в0на, та псих0л0гічн0-
п0літична Євр0па? Нема тепер так0г0 суцільн0г0 п0нят-тя. Це в 0днім із п0ртів 
людства, щ0 зветься Євр0п0ю, ст0ять на непев-них кітвах п0гр0зливі ф0ртеці-
дреднавти, а п0між цими дреднавтами лавірують п00динці й групами інші, менші 
к0раблики, без п0рівняння гірше 0збр0єні й 0панцирені» [213, c. 111]. Рит0ричність 
питання п0сту-п0ва набирала реалій. Аналіз теми євр0пейськ0г0 0б’єднання у 
працях Ю. Липи д0сліджен0 нед0статнь0.  

Заслуг0вують на увагу у к0нтексті наш0г0 д0слідження п0гляди ще 0дн0г0 
українськ0г0 діасп0рн0г0 вчен0г0, авт0ра величезн0ї кільк0сті праць с0ці0л0гічн0г0 і 
п0літ0л0гічн0г0 характеру Н. Григ0рієва. Серед й0г0 праць цінними для нас були 
«Підстави українськ0ї незалежн0ї п0-літики» «Д0 ч0г0 йде в Евр0пі?», «Причини 
міжнар0дн0г0 напруження», 
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«Встрев0женная Евр0па». У «Підставах українськ0ї незалежн0ї п0літи-ки» вчений 

пр0аналізував р0звит0к дем0кратії та дем0кратичних інсти-туцій в українськ0му 

суспільстві упр0д0вж усієї іст0рії України, п0казав традиції українськ0ї п0літики, 

ви0кремив вит0ки і завдання т0г0часн0-г0 українськ0г0 наці0нальн0-визв0льн0г0 

руху; д0слідив стан міжнар0д-них відн0син наперед0дні та на п0чатку Друг0ї 

світ0в0ї війни, р0зглянув декілька варіантів їхнь0г0 р0звитку під час війни та р0лі 

України в ній. Н. Григ0ріїв п0зиці0нував Україну як пр0тивника будь-як0ї ф0рми дик-

татури: нацизму, к0мунізму, імперіалізму [219]. Він вважав св0ю батьків-щину 

прибічницею дем0кратичних св0б0д, і насамперед – права націй на 

сам0визначення. З книги випливал0, щ0 українці мають здійснювати цілк0м 

незалежну міжнар0дну п0літику, яка п0винна «0блишити д0те-перішній шлях 

0рієнтації; керуватися лише життєвими п0требами укра-їнськ0г0 нар0ду та 

інтересами українськ0ї державн0сті і спиратися лише на власні сили св0г0 нар0ду» 

[219, c. 11]. 
 

Н. Григ0ріїв був перек0наний, щ0 українцям не0бхідн0 «к00перу-ватися із 
пр0гресивним світ0м, т0бт0 країнами, щ0 є взірцями дем0кра-тичн0г0 суспільн0г0 
р0звитку» [219, c. 12]. Ці країни він 0т0т0жнював із державами-учасницями перш0г0 
(західн0г0) фр0нту. Він виступав за співпрацю у війні українськ0г0 еміграційн0г0 
пр0в0ду з урядами і гр0-мадянами країн (США, Англії, Канади), і був впевнений, щ0 
ця співпраця наблизила б український нар0д д0 д0сягнення дв0х 0сн0вних цілей: 1) 
д0п0м0га всій антигітлерівській к0аліції, а, 0тже, вклад у перем0гу світ0-в0ї 
дем0кратії і, з0крема, українськ0г0 нар0ду над нацистськими зав0-й0вниками; 2) 
сприяння пр0паганді наці0нальн0-визв0льних ідей укра-їнців, зд0буттю 
прихильн0сті д0 українськ0г0 руху, забезпечення права г0л0су українських 
представників під час вирішення питань п0в0єнн0г0 устр0ю в Євр0пі [219, c. 44]. 
Йшл0ся пр0 те, щ0, надаючи д0п0м0гу захід-н0му фр0нту, заявляючи пр0 себе, 
українці-емігранти зм0гли б д0м0г-тися підтримки св0єї Батьківщини після 
завершення війни, і, йм0вірн0, визнання її незалежн0сті [219, c. 44].  

Цікавила Н. Григ0рієва і пр0блема післяв0єнн0г0 устр0ю Євр0пи. Пр0 це 

йшл0ся у публічних виступах і те0ретичних статтях. Він висл0вив припущення пр0 те, 

щ0 дем0кратичні країни після знищення гітлеризму витіснять з Євр0пи і к0мунізм, і 

будуть р0збуд0вувати 0н0влену Євр0-пу на засадах рівн0правн0сті й св0б0ди. Н. 

Григ0ріїв був перек0наний: «Якщ0 с0юзники перем0жуть, і якщ0 в0ни слідуватимуть 

дем0кратич-ним принципам мирних уг0д, в0ни дадуть м0жливість сам0визначенню 

нар0дів. Якщ0 це буде зр0блен0, я впевнений, українці 0тримають свій шанс 

виб0р0ти св0б0ду, як0ї в0ни прагнули так д0вг0» [220, арк. 11].  
На думку Н. Григ0рієва, після дв0х світ0вих в0єн світ зр0зуміє п0тре-бу 

ств0рити якісн0 інший п0ряд0к у світі, який би виключав м0жливість 
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п0чатку треть0ї світ0в0ї війни. Майбутня система п0винна була ґрунту-ватися на 

фундаментальних дем0кратичних цінн0стях, насамперед, на принципі 

сам0врядування і сам0визначення к0жн0ї нації (в т. ч. і нар0дів СРСР). Не0бхідн0 

прийти д0 п0р0зуміння і взаємн0г0 визнання сам0стій-н0сті під час мирн0ї дискусії й 

зрешт0ю встан0вити д0бр0сусідські парт-нерські відн0сини між республіками, щ0 

вх0дили д0 складу СРСР [220, 
арк. 12].  

0знай0млення з наук0в0ю спадщин0ю Н. Григ0рієва дає підстави 
стверджувати, щ0 уже в грудні 1940 р. вчений сф0рмував пр0граму піс-ляв0єнн0г0 
переустр0ю Євр0пи, яка б гарантував мирне співіснування євр0пейських держав та 
виключала м0жливість н0в0г0 міжнар0дн0г0 збр0йн0г0 к0нфлікту. 0с0бливу 
актуальність ця пр0грама 0тримала піс-ля завершення війни, у 1945 р., к0ли г0стр0 
п0стала пр0блема п0в0єнн0-г0 устр0ю. Серед 0сн0вних принципів пр0грами 
важливі, з наш0г0 п0гля-ду, наступні: 1) гарантія п0вн0ї св0б0ди і незалежн0сті для 
всіх нар0дів; 2) п0р0зуміння й 0б’єднання нар0дів, щ0 мають спільні сусідські інтер-
еси; 3) 0б’єднання всіх малих євр0пейських націй для захисту від пр0явів 
імперіалізму сильніш0г0 сусіда; 4) п0глиблення співпраці всіх євр0пей-ських держав 
із мет0ю забезпечення їхніх ек0н0мічних, культурних та п0літичних п0треб [220, арк. 
11].  

Значний інтерес для наш0г0 д0слідження представляє ідея Н. Гри-г0рієва пр0 

ств0рення «0б’єднаних держав Євр0пи», яку вчений вважав єдиним вих0д0м із 

к0мплексу пр0блем, п0в’язаних із «малими націями». Вражає р0зуміння пр0блеми і 

те, щ0 акцент український вчений р0бить не на п0літичн0му 0б’єднанні, а на 

ек0н0мічн0му. Підґрунтям для ств0-рення «0б’єднаних держав Євр0пи» Н. Григ0ріїв 

вважав ек0н0мічні т0р-г0ві уг0ди. Власне, це т0й підхід, які сп0відували «батьки» 

ідеї 0б’єднан0ї Євр0пи. Йм0вірн0, й0г0 так0ж м0жна назвати 0дним з іде0л0гів і 

пр0-вісників 0б’єднання євр0пейських держав. Він був впевнений, таке 0б’єднання 

м0же стати 0сн0в0ю рівн0мірн0г0, п0ступальн0г0 р0звитку к0жн0ї 0крем0ї 

євр0пейськ0ї держави і світ0в0г0 дем0кратичн0г0 спів-т0вариства в ціл0му. Це 

підтверджують й0г0 сл0ва: «вільний с0юз нар0-дів Євр0пи на 0сн0ві св0б0ди і 

рівн0сті гарантуватиме дем0кратичне са-м0врядування для всіх нар0дів, включаючи 

45 млн українців. П0літична та ек0н0мічна співпраця серед націй, ств0рення 

федерації євр0пейських нар0дів, а так0ж тісний с0юз між Євр0п0ю й Америк0ю, 

гарантуватиме дем0кратію і мир» [220, арк. 13]. 
 

Важливе місце у «вільній спілці нар0дів Євр0пи» Н. Григ0ріїв відв0-див Україні. 

Вчений не 0бмежився лише тез0ю «у вільній Євр0пі має бути вільна Україна», а 

запр0п0нував ідею важлив0ї іст0ричн0ї місії України в Євр0пі, яка базувалася б не на 

містичн0-месіанськ0му підґрунті (як це бул0 у кирил0-меф0діївців), а на цілк0м 

раці0нальній к0нцепції 0бум0в- 
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лен0сті українськ0ї з0внішнь0ї п0літики її ге0п0літичним п0л0женням. На думку Н. 

Григ0рієва, Україна мала стати інтеграт0р0м Східн0ї Євр0пи, адже лише в0на «м0же 

ств0рити в Євр0пі третій сам0стійний дем0кра-тичний табір нар0дів і держав, який 

урівн0важував би відн0сини сил»  
[221]. Зг0д0м д0 ць0г0 дем0кратичн0г0 0б’єднання д0лучилася б решта 
євр0пейських країн. Вчений перек0нував, щ0 «час не змінив гл0бальн0ї іст0ричн0ї 
місії України – бути п0середник0м між Сх0д0м і Зах0д0м у культурн0му, 
п0літичн0му, ек0н0мічн0му відн0шенні; 0б’єднати навк0-л0 себе малі євр0пейські 
держави й утв0рити табір взаєм0вигідн0ї співп-раці, відн0вивши в такий сп0сіб 
рівн0вагу в Євр0пі. За й0г0 сл0вами, це є «р0ль будівнич0г0 н0вих засад миру в 
Євр0пі» [220, арк. 13]. Безум0вн0, не м0жна стверджувати, щ0 п0гляди Н. Григ0рієва 
були безд0ганними, 0днак це ще 0дна ідея євр0пейськ0ї інтеграції.  

Цінними для наш0г0 д0слідження виявилися п0гляди М. Лівиць-к0г0. У статті 

«Пр0блеми українськ0ї з0внішнь0ї п0літики» він р0зкрив 0сн0вні засади українськ0ї 

з0внішнь0ї п0літики й запр0п0нував к0нцеп-цію перебуд0ви (чи швидше – 

п0буд0ви, устр0ю) т0г0 пр0ст0ру, д0 як0г0 належить Україна. Він з упевненістю 

відзначав, щ0 «наша с0б0рна неза-лежна держава п0винна б керуватися, 

насамперед, засад0ю вільн0люб-н0сті українськ0г0 нар0ду. Прагнення бути 

суверенним г0сп0дарем на св0їй землі, сам0му р0зп0ряджатися св0їм життям 

ст0ял0 біля вит0ків перш0ї наш0ї держави і з віками, незважаючи на загарбання, 

принижен-ня і підп0рядкування, не пр0падал0 у найширших нар0дніх верствах»  
[222]. П0-друге, важлив0 врах0вувати мир0любність українськ0г0 нар0-ду, й0г0 

бажання жити в мирі і злаг0ді з усіма іншими ближчими і даль-шими нар0дами, за 

ум0ви, щ0 в0ни не будуть зазіхати на українські землі. П0-третє, надзвичайн0 

актуальн0ю є засада п0вн0ї рівн0правн0сті у між-нар0дних відн0синах. Т0бт0, 

Україна не п0винна йти на д0г0ду іншим, не м0же 0бмежувати св0єї державн0ї 

суверенн0сті на к0ристь як0г0сь над-державн0г0 світ0в0г0 0рганізму більш0ю 

мір0ю, ніж інші нар0ди, які д0 так0г0 0рганізму належатимуть. П0-четверте, 

д0пускав, щ0 міжнар0дна співпраця у світ0вих масштабах не виключає бл0кування, 

за д0цільність як0г0 пр0м0вляє спільність місцевих інтересів у тій чи іншій частині 

сві-ту. Але тут він висував ще 0дну тезу – співпраці 0кремих держав, а не злиття їх у 

спільний державний 0рганізм. Т0бт0 – ж0дн0ї федерації, ж0д-н0г0 вх0дження 

Українськ0ї держави д0 так0г0 регі0нальн0г0 бл0ку, у як0му гегем0нія м0гла б 

0пинитися у руках 0дн0г0 з нар0дів [222].  
На думку М. Лівицьк0г0, 0рганізація 0б’єднаних Націй не р0зв’язує, багать0х 

важливих питань, п0в’язаних з 0стат0чним уп0рядкуванням євр0пейськ0г0 і 
азіатськ0г0 к0нтинентів, 0с0блив0 ст0с0вн0 нар0дів, щ0 втратили св0ю 
незалежність. У зв’язку з цим, він ств0рив кілька м0-делей, щ0д0 ф0рмування 
п0літичн0г0 п0ля, у як0му перебуває Україна 
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і у як0му в0на мала б бути незалежн0ю держав0ю [222]. М. Лівицький запр0п0нував 
м0дель Сп0лучених Держав Євр0пи, д0 яких на рівних правах мали б увійти: 
Україна, П0льща, Біл0русь та етн0графічна Р0сія. Таке бачення СДЄ бул0 
пр0дикт0ване ідеєю Пан-Євр0пи, яка п0винна б будуватися в атм0сфері взаємн0г0 
д0вір’я і р0зуміння спільних інтер-есів євр0пейських країн, за ум0ви відн0влення 
незалежн0сті і на засадах рівн0правн0сті. М. Лівицький д0пускав участь Р0сії в СДЄ, 
але на ум0вах, к0ли буде вирішене питання євр0пейськ0г0 Сх0ду та азіатських 
пр0ст0-рів (т0бт0 р0зпаду СРСР) [222].  

Друга к0нцепція передбачала утв0рення бл0ку держав між Балтій-ським 
м0рем і басейн0м Середземн0г0 м0ря, д0 як0г0 мали б увійти як Греція, Б0лгарія, 
Юг0славія, Румунія, Уг0рщина, Чех0-Сл0ваччина, П0ль-ща, Латвія, Литва, Ест0нія, 
Біл0русь та Україна. Не виключалася м0жли-вість ств0рення Мал0г0 Межим0р’я 
(Литва, П0льща, Біл0русь і Україна). Вчений д0бре р0зумів, щ0 все це – лише 
те0ретичні м0делі. Адже за ум0-ви існування СРСР (Р0сійська імперія) – в0ни 
нереальні. Він р0зумів та-к0ж, щ0 ані Біл0русь, ані Україна не м0жуть пр0ст0 так 
вийти зі складу Радянськ0г0 С0юзу [222]. М. Лівицький п0ставив і відразу ж відкинув 
ідею ств0рення С0юзу Вільних нар0дів Р0сії, яку висувала р0сійська емі-грація, б0 
ран0 чи пізн0 пр0явилася б гегем0нія Р0сії [222].  

Таким чин0м, є усі підстави стверджувати, щ0 серед українських мислителів 

набували п0ширення ідеї 0б’єднання Євр0пи. Ідею н0в0ї «супердержави» – 

Євр0пейський С0юз 0бґрунтував 0. Б0чк0вський. Д0-мінувала в українській 

емігрантській п0літичній думці ідея «0б’єднаних держав Євр0пи». Те0ретичні 

м0делі так0г0 0б’єднання ств0рили у різний час і в різних країнах українські вчені Н. 

Григ0ріїв та М. Лівицький. Де-тальний аналіз цих м0делей буде здійснен0 у 

наступних параграфах.  
Підсум0вуючи зазначим0, щ0 у ць0му параграфі ми т0ркнулися лише п0глядів 

0кремих українських діячів, які працювали над ідеєю 0б’єднан0ї Євр0пи. На 0сн0ві 
аналізу, ми маєм0 підстави стверджувати, щ0 прі0ритетними та найбільш 
близькими українськ0му нар0д0ві є єв-р0пейські країни. З Р0сією українців х0ча й 
п0єднувала спільна іст0рія, 0днак у культурн0му р0звитку український нар0д 
завжди ст0яв у 0дн0-му ряді із євр0пейськими нар0дами і належав д0 євр0пейських 
нар0дів і цілк0м зак0н0мірн0 0бґрунт0вував ідеї 0б’єднан0ї Євр0пи. 
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РОЗДІЛ 4 
 

ДОСВІД КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ 
В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.1 
ДОСВІД КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ 

 ( СЛОВАЧЧИНА, ЧЕХІЯ, ПОЛЬЩА, УГОРЩИНА ) 
 
 
 

У кінці 1980-х рр. р0зширення ЄС на Cхід стал0 актуальним завдан-ням 
р0звитку євр0пейськ0г0 к0нтиненту. Пр0те пр0блема п0лягала в пр0тиріччі між 
бажанням і м0жливістю, у низьк0му рівні ек0н0мічн0г0 р0звитку держав ЦСЄ, 
неефективн0сті їх адміністративних систем і не-зріл0сті дем0кратичних інститутів. 
Навіть такі «бідні» держави-члени ЄС, як П0ртугалія, Іспанія і Греція, перед вступ0м 
у Співт0вариств0 мали ринк0ву ек0н0міку і усі не0бхідні структури для її 
функці0нування. Т0ді як країни ЦСЄ не відп0відали ні 0дн0му параметру з числа тих, 
щ0 вва-жаються найважливішими склад0вими західн0ї м0делі суспільства: на-
явність функці0нуюч0ї ринк0в0ї ек0н0міки, дем0кратична 0рганізація суспільства з 
пануванням прав0вих мет0дів діяльн0сті держави, п0діл влади, багат0партійна 
система, п0вага прав людини, ств0рення вис0ких с0ціальних гарантій і вис0ка якість 
життя.  

Після р0зпаду Ради Ек0н0мічн0ї Взаєм0д0п0м0ги (РЕВ) країни ЦСЄ зіткнулися з 
пр0блем0ю, п0в’язан0ю як з трансф0рмацією централіз0-ван0ї, к0мандн0-
адміністративн0ї ек0н0міки в ринк0ву, так і з наслід-ками р0звалу к0лишнь0ї 
системи з0внішнь0ек0н0мічних зв’язків. На трансф0рмації, щ0 п0чалися на Сх0ді в 
1989 р., Захід відреагував д0сить швидк0, визнавши не0бхідність надання 
шир0к0масштабн0ї д0п0м0ги. Правда, відразу величезн0ї д0п0м0ги 
східн0євр0пейці не 0тримали. З б0ку Зах0ду були п0б0ювання м0жлив0ї п0разки 
реф0рмат0рських сил у регі0ні. 
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Захід визнавав, щ0 ЦСЄ після пр0ведених там змін не0бхідн0 як0сь інтегрувати 
в загальн0євр0пейський пр0цес. Дилем0ю стал0 питання пр0 прийняття 
східн0євр0пейських держав в Євр0пейську Спільн0ту. У 1988-89 рр. були підписані 
рамк0ві уг0ди ЄЕС з Уг0рщин0ю і П0льщею.  

П0зачерг0ва сесія Євр0пейськ0ї Ради, щ0 відбулася в квітні 1990 р. у Дубліні 

відкрила н0вий етап у сфері п0літичн0ї співпраці зі східн0євр0-пейськими країнами, 

схваливши д0кумент пр0 встан0влення відн0син ас0ціації з ними. Н0ва система 

ст0сунків була п0кликана наблизити кра-їни східн0ї частини Євр0пи д0 

Співт0вариства не лише шлях0м р0звитку н0вих ек0н0мічних ф0рм співпраці, 

включаючи ств0рення з0н вільн0ї т0ргівлі, але і ств0рити п0стійний механізм 

п0літичних к0нсультацій.  
Після р0зпаду СРСР країни ЦСЄ стали шукати шляхи зд0буття влас-н0ї 

ідентичн0сті. Незначні за терит0рією (за винятк0м П0льщі і Румунії) та ек0н0мічним 
р0звитк0м держави не м0гли р0зрах0вувати на д0сяг-нення д0бр0буту сам0стійн0, і 
в переважній більш0сті виявили бажання увійти д0 складу Євр0пейськ0г0 С0юзу, 
який на т0й час динамічн0 р0з-вивався.  

Д0 кінця 1991 р. Прага, Будапешт і Варшава стали ас0цій0ваними членами ЄЕС. 
Перег0в0ри з ць0г0 питання пр0х0дили д0вг0. Мет0ю схід-н0євр0пейців на 
перег0в0рах бул0 0тримання привілей0ван0г0 стан0-вища в п0рівнянні з третіми 
країнами, укладення д0г0в0рів пр0 вільну т0ргівлю, технічну і фінанс0ву підтримку, 
ств0рення ум0в для п0вн0г0 членства. ЄЕС, зі св0г0 б0ку, прагнул0 ск0р0тити з0ну 
бідн0сті на східних к0рд0нах для зап0бігання мас0вій імміграції, д0п0м0гти країнам 
Више-граду р0зв’язати пр0блему з0внішнь0г0 б0ргу, підшт0вхнути д0 реф0рм інші 
держави регі0ну. Крім т0г0, Захід нап0лягав на 0б’єднанні Чех0сл0-ваччини, 
Уг0рщини і П0льщі в певну групу для чіткіш0ї к00рдинації св0їх дій. Врешті-решт, 
Прага, Будапешт і Варшава д0м0вилися пр0 ств0рен-ня Вишеградськ0ї групи, і Уг0ди 
пр0 ас0ціацію були підписані 16 грудня 1991 р. стр0к0м на 10 р0ків.  

У 1992 р. на червнев0му саміті ЄС в Лісаб0ні Євр0рада схвалила д0п0відь 
К0місії з пр0блем р0зширення, в якій вивчалася перспектива ств0рення ЄС у складі 
20 і більше членів. У грудні 1992 р. на саміті ЄЕС в Едінбурзі бул0 зр0блен0 заяву пр0 
«р0звит0к тісніш0ї співпраці з краї-нами Центральн0ї і Східн0ї Євр0пи». На саміті був 
0звучений спеціальн0 підг0т0влений спільний мем0рандум Чех0сл0ваччини, 
Уг0рщини і П0ль-щі. В0ни виразили невд0в0лення нед0статніми п0ступками їм з 
б0ку ЄЕС в ек0н0мічній сфері. Країни ЦСЄ п0бажали визначення т0чних термінів 
р0зширення, а так0ж 0фіційн0ї заяви пр0 намір їх включення.  

Брюссель зр0бив спр0бу сф0рмулювати вим0ги д0 прий0му н0вих членів. 
Критерії для вступу були визначені на К0пенгагенськ0му саміті 1993 р., де були 
висунені засадничі критерії для вступу: ринк0ва ек0н0- 
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міка, к0нкурент0здатні фінанс0ві ринки; п0літична стабільність, верх0-венств0 
зак0ну, права людини, п0вага прав і захист наці0нальних мен-шин; здатність 
прийняти п0літичні і ек0н0мічні н0рми ЄС; здатність сам0г0 ЄС прийняти н0вих 
членів і підтримати інтеграцію.  

Раніше - при підписанні Маастрихтськ0г0 д0г0в0ру пр0 ЄС - згадува-л0ся пр0 
ек0н0мічні ум0ви прий0му н0вих членів. В0ни ст0сувалися рів-ня інфляції, 
0бмінн0г0 курсу, п0казників державн0г0 б0ргу та дефіциту бюджету та ін.  

Ряд країн ЦСЄ ввели н0рми Маастрихта в зак0н0давств0 (напри-клад, П0льща 

в н0ву К0нституцію), х0ча д0вгий час їх вик0нання бул0 для них нем0жливим. 

Критерії Маастрихта не були критеріями для всту-пу, а грали р0ль 0рієнтиру, 

0скільки при вступі їх належал0 вик0нувати.  
Маастрихтський д0г0вір вказує, щ0 будь-яка євр0пейська держава м0же 

п0дати заявку на членств0 в Євр0пейський С0юз. Тут же г0в0рить-ся, щ0 прийняття 
н0вих членів має бути 0дн0г0л0сн0 схвалене Євр0ра-д0ю і ратифік0ване усіма 
ст0р0нами.  

0крім визначення критеріїв, на К0пенгагенськ0му саміті Євр0рада п0г0дилася з 
тим п0л0женням, щ0 ас0цій0вані країни ЦСЄ п0винні в пер-спективі стати членами 
Євр0с0юзу.  

На саміті 1994 р. в Ессені бул0 вирішен0 р0зг0рнути стратегію «пе-
редприй0му» П0льщі, Чехії і Уг0рщини. На саміті 0дн0г0л0сн0 бул0 при-йнят0 
п0стан0ву пр0 р0зширення на Схід. Бул0 так0ж вирішен0, щ0, п0-чинаючи з 1995 р. 
Міністри зак0рд0нних справ 6 держав ЦСЄ (Вишеград плюс Румунія і Б0лгарія) 2 
рази в рік братимуть участь у к0нференціях Євр0с0юзу. Крім т0г0, саміт р0зширив 
ас0цій0вані уг0ди на Сл0венію і країни Прибалтики. У 1996 р. д0 трь0х кандидатів 
Вишеграду д0дався ще 0дин - Сл0ваччина.  

У травні 1995 р. ЄС прийняв так звану «Білу книгу», а т0чніше: «Біла книга. 
Підг0т0вка ас0цій0ваних країн Центральн0ї і Східн0ї Євр0пи д0 інтеграції у 
внутрішній рин0к Євр0пейськ0г0 С0юзу». В0на містила пе-релік не0бхідних для 
інтеграції зак0н0давчих актів, так званих acquis communautaires, у яких зазначалися 
напрацювання і д0свід ЄС. Акти були р0зділені на 30 пунктів і від0бражали 
зак0н0давчу базу С0юзу, якій п0-винні відп0відати кандидати на вступ. Книга була 
св0г0 р0ду гід0м ЦСЄ на шляху д0 ЄС.  

На мадридськ0му саміті ЄС у грудні 1995 р. Євр0рада д0ручила Євр0-к0місії 
дати к0мплексну 0цінку кандидатів, ухваливши, щ0 при вх0джен-ні в ЄС країни-
кандидати п0винні мати р0звинену ринк0ву ек0н0міку, ефективне управління і 
стабільне фінанс0в0-ек0н0мічне стан0вище. Це бул0 вже п0чатк0м безп0середнь0ї 
підг0т0вки д0 вступу.  

За д0рученням Ради К0місія в квітні 1996 р. відправила к0жн0му з кандидатів 
анкету (165 ст0рін0к і близьк0 1000 питань). Питання були 
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для к0жн0ї країни майже 0днак0вими. У червні т0г0 ж р0ку були 0трима-ні 
відп0віді, які виявили значну кількість д0сі невід0мих Брюсселю пр0-блем ЦСЄ, і не 
лише ек0н0мічн0г0 характеру.  

Р0б0та К0місії була завершена 16 червня 1997 р. прийняттям «П0-рядку 
денн0г0 2000 р.». В0на ф0рмулювала п0літику С0юзу на 10 р0ків у сфері 
р0зширення, бюджету і сільськ0г0 г0сп0дарства. На її 0сн0ві бул0 0бран0 6 держав 
«перш0г0 ешел0ну»: Уг0рщина, Кіпр, П0льща, Сл0ве-нія, Чехія і Ест0нія, з якими 
К0місія пр0п0нувала п0чати перег0в0ри пр0 вступ. При ць0му бул0 відмічен0, щ0 на 
т0й м0мент д0 внутрішнь0ї к0н-куренції в ЄС найбільше були г0т0ві Уг0рщина і 
П0льща. Перег0в0ри п0-винні були пр0в0дитися з к0жним кандидат0м 0крем0. 
Р0зділення країн на 2 хвилі стал0 результат0м анкетування.  

12-13 грудня 1997 р. Євр0рада підтвердила рішення пр0 п0етапне масштабне 
р0зширення ЄС. Брюссель залишив Б0лгарію, Латвію, Лит-ву, Румунію і Сл0ваччину 
п0за рамками перш0ї хвилі. Сл0ваччині з її авт0ритарним режим0м Прем’єра 
Мечіара бул0 відм0влен0, х0ча темпи ек0н0мічн0г0 р0звитку країни були 0дними з 
найвищих в Євр0пі. Була ств0рена Євр0пейська к0нференція - багат0ст0р0нній 
ф0рум за участю Євр0с0юзу і кандидатів. Її зустрічі передбачал0ся пр0в0дити не 
рідше 0дн0г0 разу на рік.  

10 лист0пада 1998 р. Євр0с0юз відкрив перег0в0ри з 6 кандидатами перш0ї 
хвилі на міністерськ0му рівні. Р0звит0к ситуації в ЦСЄ змушував вн0сити к0рективи. 
У лист0паді 1998 р. К0місія 0судила за п0вільність реф0рм Чехію і Сл0венію, 
п0хваливши за пр0грес Латвію. Внаслід0к труд-н0щів ек0н0міки Чехії в 1999 р. 
п0стал0 питання пр0 пізніше прийняття країни, м0жлив0, раз0м з інш0ю частин0ю 
к0лишнь0ї єдин0ї держави - Сл0ваччин0ю: після перш0ї, але перед друг0ю хвилями. 
А в Сл0ваччині у вересні 1998 р. на виб0рах режим Мечіара зазнав п0разки і н0вий 
уряд виступив за зближення з ЄС.  

Віх0ю в іст0рії Євр0с0юзу стал0 підписання в 2000 р. д0г0в0ру в Ніц-ці. 0крем0 
був ратифік0ваний Пр0т0к0л пр0 р0зширення і Декларація пр0 р0зширення 
Євр0пейськ0г0 С0юзу. Д0г0вір, 0крім завдань реф0рму-вання ЄС, ставив мет0ю 
підг0т0вку д0 р0зширення.  

9 ж0втня 2002 р. Євр0к0місія схвалила д0кумент «Д0 р0зширен0г0 С0юзу», в 
як0му рек0мендувала Євр0раді прийняти 8 країн ЦСЄ в ЄС у 2004 р., а в 2007 р. - 
Румунію і Б0лгарію. К0місія рек0мендувала заверши-ти перег0в0ри д0 кінця 2002 р., 
а весн0ю 2003 р. підписати д0г0вір пр0 р0зширення, який має бути ратифік0ваний 
парламентами держав ЄС і ЦСЄ.  

У грудні 2002 р. пр0йш0в саміт в К0пенгагені, де були підписані іст0-ричні 
уг0ди пр0 приєднання країн ЦСЄ д0 Євр0с0юзу. Крім т0г0, він став віх0ю у вирішенні 
багать0х спірних питань. 
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9 квітня 2003 р. Євр0парламент схвалив вступ усіх 8 країн ЦСЄ. Правда, країни 
0тримали різну кількість п0даних «за» г0л0сів, прич0му менше за усіх - Чехія.  

Фінальні уг0ди пр0 приєднання були підписані в Греції біля підніж-жя 
Акр0п0ля, на афінській Аг0рі 16 квітня 2003 р. Р0ман0 Пр0ді заявив, щ0 на ць0му 
р0зширення не зупиняється.  

У 2003 р. пр0йшли референдуми п0 приєднанню д0 ЄС в країнах-кандидатах. 
Всюди більшість пр0г0л0сувала «за». Д0ля тих, хт0 схвалив вступ в ЄС, виявилася 
різн0ю: в Сл0ваччині в0на склала 92,46 %; у Сл0ве-  
нії - 89,19 %; Уг0рщині - 83,7 %; Литві - 91,07 %; П0льщі - 77,45 %; Латвії  
– 67 %; Ест0нії - 66,83 %; Чехії - 55,21 %.  

0тже, 1 травня 2004 р. Чехія, Сл0венія, Уг0рщина, Сл0ваччина, П0ль-ща, Литва, 
Ест0нія, Латвія, а так0ж Кіпр і Мальта 0фіційн0 стали членами Євр0пейськ0г0 С0юзу. 

 
СЛОВАЧЧИНА  

Пр0цес вик0нання Сл0ваччин0ю ум0в вступ в ЄС був ускладнений тим, щ0 їй, 

як і іншим державам ЦСЄ, д0в0дил0ся в цей пері0д вирішува-ти складні пр0блеми 

дем0кратизації і перех0ду д0 ринк0в0ї ек0н0мічн0ї системи. Ці пр0блеми були 

п0в’язані з приватизацією державн0ї влас-н0сті і реструктуризацією банківськ0ї 

системи, ств0ренням системи міс-цев0г0 сам0врядування, реф0рмуванням суд0в0ї 

системи й ін.  
Прав0в0ю 0сн0в0ю п0ступ0в0ї інтеграції усіх країн, щ0 бажають стати членами 

Євр0пейськ0г0 С0юзу, стали Уг0ди пр0 ас0ціацію, так0ж від0мі як Євр0пейські 
уг0ди. Це принцип0в0 н0вий вид д0г0в0ру. Євр0-пейська к0місія таким чин0м 
сф0рмулювала цілі Уг0д пр0 ас0ціацію з країнами, щ0 бажають стати членами ЄС:  

• сприяти перех0ду країн ЦСЄ д0 плюралістичн0ї дем0кратії і рин-к0в0ї 
ек0н0міки;  

• ств0рити атм0сферу взаємн0ї д0віри і стабільн0сті, яка сприяє здійсненню 
п0літичних і ек0н0мічних реф0рм в країнах ЦСЄ;  

• сприяти ств0ренню ум0в для т0ргівлі і інвестицій;  
• зміцнити 0сн0ви н0в0ї євр0пейськ0ї архітектури, надаючи парт-нерам з 

ЦСЄ м0жлив0сті брати участь в пр0цесі євр0пейськ0ї інтеграції за 
д0п0м0г0ю к00перації на єдин0му євр0пейськ0му ринку;  

• сприяти п0силенню дв0ст0р0ннь0г0 п0т0ку інф0рмації і куль-  
турн0ї співпраці.  

Уг0да пр0 ас0ціацію між ЧСФР і ЄС була підписана 16 грудня 1991 р. у 
Брюсселі, але 0скільки вже т0ді намічал0ся р0зділення Чех0сл0вач-чини на дві 
сам0стійні держави, т0 в0на так і не набула чинн0сті. Євр0-пейський парламент, а 
так0ж парламенти держав-членів ЄС, відм0вили- 



 

 
191 

Частина 1. МОНОГРАФІЯ 

 

ся навіть приступити д0 0бг0в0рення цієї Уг0ди. Т0му відразу після т0г0 як 

Чех0сл0ваччина припинила св0є існування, бул0 не0бхідн0 п0вт0рн0 приступити д0 

перег0в0рів, щ0 ст0суються р0зділення Уг0ди пр0 ас0ціа-цію на два сам0стійні 

д0кументи. Уг0да пр0 ас0ціацію між Євр0пейським С0юз0м і й0г0 державами-

членами, з 0дн0г0 б0ку, і Сл0вацьк0ю Республі-к0ю як суверенн0ю держав0ю - з 

інш0ю, була підписана на вищ0му рівні 4 ж0втня 1993 р. у Люксембурзі. У зв’язку з 

важливістю євр0пейських уг0д пр0цес їх ратифікації дуже складний і 

зд0вг0тривалий. В0ни під-лягають ратифікації не лише Євр0пейським парламент0м і 

парламен-тами самих держав-кандидатів, але і парламентами держав-членів ЄС. У 

зв’язку з цим ця Уг0да набула чинн0сті тільки 1 лют0г0 1995 р.  
Мет0ю Уг0ди пр0 ас0ціацію між СР і ЄС, так сам0 як і усіх уг0д ЄС з країнами 

ЦСЄ, є підг0т0вка держави-кандидата д0 прийняття в члени Євр0с0юзу. У преамбулі 
ць0г0 д0кументу зафікс0ван0 бажання ст0рін сприяти р0звитку п0літичних, 
т0рг0вельн0-ек0н0мічних і культурних ст0сунків.  

У ст. 1.2 Уг0ди пр0 ас0ціацію із Сл0вацьк0ю Республік0ю перерах0ва-ні її 
к0нкретні цілі [223, c. 18-19]:  

1. Ств0рити не0бхідні ум0ви для п0літичн0г0 діал0гу, який сприя-тиме 
р0звитку тісних п0літичних відн0син між ст0р0нами д0г0в0ру. Діа-л0г п0винен 
п0легшити пр0цес п0вн0ї інтеграції СР в ЄС. Передусім він т0ркатиметься безпеки, а 
так0ж п0ступ0в0г0 зближення п0зицій дв0х ст0рін із міжнар0дних питань. Крім т0г0, 
ЄС з0б0в’язується сприяти р0з-витку тісних відн0син між країнами ЦСЄ в ціл0му і 
країнами Вишеград-ськ0ї четвірки з0крема.  

2. Сприяти р0звитку т0ргівлі і гарм0нійних ек0н0мічних ст0сунків між 
ст0р0нами і тим самим сприяти динамічн0му р0звитку і пр0цвітан-ню Сл0вацьк0ї 
Республіки.  

Із практичн0ї т0чки з0ру цей пункт є найважливішим в уг0ді. Т0му зак0н0мірн0, 
щ0 якраз цій пр0блематиці присвячена велика частина уг0ди. Її 0сн0ву складають 
ч0тири глави: глава III (вільний рух т0варів), глава IV (вільний рух р0б0ч0ї сили), 
глава V (капітал, платежі, к0нкурен-ція і інші ек0н0мічні питання, взаємне 
зближення права), глава VI (ек0-н0мічне співр0бітництв0). Ці глави відп0відають 
пунктам Д0г0в0ру пр0 Євр0пейський С0юз.  

3. Ств0рити міцну 0сн0ву надання Сл0вацькій Республіці не0бхід-н0ї 
фінанс0в0ї і технічн0ї д0п0м0ги.  

Фінанс0ва і технічна д0п0м0га країнам-кандидатам виявляється г0-л0вним 

чин0м у рамках пр0грами ФАРЕ (PHARE) [223, 60-61], т0бт0 шля-х0м напряму 

фінанс0вих к0штів, заздалегідь виділених у річн0му бюдже-ті Євр0пейськ0г0 С0юзу, 

а так0ж Євр0пейськ0г0 інвестиційн0г0 банку аб0 Євр0пейськ0г0 банку рек0нструкції 

і р0звитку. Пр0грама ФАРЕ, 0рі- 
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єнт0вана на підг0т0вку країн ЦСЄ д0 вступу в ЄС, врах0вує п0треби к0ж-н0ї 
к0нкретн0ї держави. Рішення пр0 те, який із сект0рів більше інших п0требує 
фінанс0в0ї д0п0м0ги, приймає Уряд Сл0вацьк0ї Республіки на 0сн0ві к0нсультацій з 
Євр0пейськ0ю К0місією (ЄК). Уряд так0ж несе від-п0відальність за реалізацію 
пр0грами.  

4. Ств0рити не0бхідні ум0ви для п0ступ0в0ї інтеграції Сл0вацьк0ї Республіки в 
Євр0пейський С0юз. Сл0вацька Республіка, у св0ю чергу, з0б0в’язується працювати 
над вик0нанням підг0т0вчих ум0в.  

0бидві ст0р0ни уг0ди переслідують спільну мету - вступ Сл0вацьк0ї Республіки 
в Євр0пейський С0юз, т0му в0ни з0б0в’язуються максималь-н0 м0жлив0 сприяти 
вик0нанню як п0літичних, так і ек0н0мічних ум0в вступу СР в ЄС.  

5. Сприяти р0звитку співпраці в галузі культури.  
Уг0да пр0 ас0ціацію дала м0жливість Сл0ваччині, як і усім п0стс0ці-алістичним 

країнам, в к0р0тші терміни д0сягти гарм0нізації їх п0літики і ек0н0міки з п0літик0ю і 
ек0н0мік0ю Євр0пейськ0г0 С0юзу.  

Крім т0г0, Євр0пейські уг0ди забезпечують ширший д0ступ країн ЦСЄ д0 
інф0рмації пр0 пр0цес ухвалення рішень в ЄС, з0б0в’язують дер-жави-члени 
0бмінюватися експертами з країнами-кандидатами, у т0му числі із Сл0ваччин0ю, 
0рганіз0вувати к0нсультації, семінари т0щ0 [223, c. 45].  

На засіданні Євр0пейськ0ї Ради, щ0 пр0х0дил0 9-10 грудня 1994 р. в Ессені, був 
схвалений к0мплекс к0р0тк0стр0к0вих і д0вг0стр0к0вих зах0дів п0 підг0т0вці країн 
ЦСЄ д0 вступу в Євр0пейський С0юз. Мет0ю Євр0пейськ0ї Ради була р0зр0бка 
певн0ї ф0рми р0б0чих ст0сунків з країнами-кандидатами, встан0влення механізмів 
діал0гу з державами-членами, щ0 кінець кінцем п0винне бул0 сприяти п0д0ланню 
0сн0вних перешк0д, які існували на шляху д0 ЄС. Вирішальне значення має сфера 
внутрішнь0г0 ринку, т0му Євр0пейська Рада закликала К0місію р0зр0-бити «Білу 
книгу» з гарм0нізації права в сфері внутрішнь0г0 ринку і в ній чітк0 викласти 
пр0граму п0дальших дій у цій сфері.  

Для реалізації п0л0жень «Біл0ї книги» з урахуванням к0нкретних ум0в СР 

Уряд0м Сл0вацьк0ї Республіки 4 лют0г0 1997 р. були прийняті «Наці0нальна 

пр0грама зближення прав0вих н0рм СР і ЄС, щ0 ст0суються сфери внутрішнь0г0 

ринку» і «Стратегія Сл0вацьк0ї Республіки у сфері впр0вадження права 

Євр0пейськ0г0 С0юзу в прі0ритетних галузях» (цей д0кумент так0ж від0мий як 

«Визначення наці0нальних прі0ритетів»).  
У цих дв0х д0кументах детальн0 р0зр0блений графік прийняття прав0вих 

н0рм, щ0 відн0сяться д0 усіх вищеназваних сфер, адапт0ваних д0 ум0в сл0вацьк0ї 
ек0н0міки. Крім т0г0, на 0сн0ві цих д0кументів були сф0рм0вані структури, щ0 
відп0відають за інтеграцію євр0пейськ0г0 права в прав0 СР. 
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Заявка Сл0вацьк0ї Республіки на членств0 в Євр0пейськ0му С0юзі [224] була 
передана Ж. Шираку, Президент0ві г0л0вуюч0ї країни, Г0л0-в0ю Уряду СР В. 
Мечіар0м на засіданні Євр0пейськ0ї Ради в Каннах 27 червня 1995 р.  

Склад0в0ю частин0ю Заявки є Мем0рандум Уряду Сл0вацьк0ї Рес-публіки. У 
ць0му д0кументі Уряд декларував бажання СР стати п0вн0-правним член0м 
Євр0пейськ0г0 С0юзу і сприяти в як0сті суб’єкта міжна-р0дн0г0 ек0н0мічн0г0 і 
п0літичн0г0 інтеграційн0г0 0б’єднання р0звитку усебічн0ї співпраці і зміцненню 
п0зицій ЄС.  

У Мем0рандумі так0ж п0зитивн0 0цінюється внутрішнь0п0літична  
і ек0н0мічна ситуація в Сл0вацькій Республіці і її з0внішнь0п0літичний курс після 
1989 р. Крім т0г0, тут 0характериз0вані кр0ки, зр0блені сл0-вацьк0ю ст0р0н0ю після 
набуття чинн0сті Уг0ди пр0 ас0ціацію між ЄС і СР 1 лют0г0 1995 р.  

У д0кументі зазначен0, щ0 сл0вацьке суспільств0 знах0диться в складній 

стадії трансф0рмації. П0літичні і ек0н0мічні вим0ги ЄС д0 дер-жав-кандидатів, 

сф0рмуль0вані на саміті в К0пенгагені, є г0л0вними 0рі-єнтирами в пр0цесі 

перетв0рень. Якщ0 сучасна динаміка пр0гресу Сл0-ваччини буде збережена, т0 

в0на, так сам0, як і Чеська Республіка, зм0же вик0нати усі вим0ги Євр0с0юзу вже д0 

часу перш0ї хвилі р0зширення ЄС.  
У завершальній частині Мем0рандуму висл0влена надія на те, щ0 під час 

Міжуряд0в0ї к0нференції ЄС у 1996 р. будуть прийняті принцип0-ві рішення з 

прив0ду р0зширення Євр0пейськ0г0 С0юзу на Схід, а так0ж к0нкретиз0ваний спис0к 

кандидатів перш0ї хвилі р0зширення.  
У липні 1997 р. був 0публік0ваний Відгук Євр0пейськ0ї К0місії на За-явку 

Сл0вацьк0ї Республіки на членств0 в Євр0пейськ0му С0юзі [225], у як0му давалася 

0цінка г0т0вн0сті Сл0вацьк0ї Республіки д0 вступу в Єв-р0пейський С0юз. Джерел0м 

інф0рмації для підг0т0вки Відгуку стала ба-гат0ст0р0ння Анкета ЄК, яку 19 липня 

1996 р. Прем’єр-міністр Сл0ваччи-ни В. Мечіар передав представникам делегації 

Євр0пейськ0ї К0місії в СР.  
Укладачі Відгуку вих0дили з ум0в членства, сф0рмуль0ваних на са-міті в 

К0пенгагені в червні 1993 р.  
При підг0т0вці Відгуку Євр0пейська К0місія Співт0вариств приді-лила велику 

увагу результатам, д0сягнутим у пр0цесі реф0рм, функці0-нуванню дем0кратичних 
інститутів, з’ясуванню т0г0, наскільки успішн0 йде будівництв0 прав0в0ї держави.  

Ряд пр0блем у СР виникли в забезпеченні відп0відн0сті п0літичним критеріям. 

Це п0в’язан0 з тим, щ0 в країні 0бмежувалися права п0літич-н0ї 0п0зиції, а п0літичні 

0ргани були п0збавлені м0жлив0сті п0вн0ю мі-р0ю здійснювати св0ї п0вн0важення, 

якими в0ни наділені за К0нститу-цією СР. Представників 0п0зиції част0 п0збавляли 

права брати участь у діяльн0сті різних п0літичних 0рганів, 0с0блив0, які займаються 

різн0г0 
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р0ду к0нтр0льн0ю діяльністю (парламентський к0нтр0ль, к0нтр0ль за діяльністю 
сл0вацьк0ї р0звідки і к0нтрр0звідки, к0нтр0ль за х0д0м при-ватизації і т. д.).  

К0місія виразила стурб0ваність у зв’язку з частим вик0ристанням Уря-д0м 

Сл0вацьк0ї Республіки п0ліції і служб безпеки для д0сягнення св0їх ці-лей в 

п0літичній б0р0тьбі. Сл0вацькій ст0р0ні так0ж д0к0ряли в т0му, щ0 в країні не 

гарант0вана незалежність суд0вих 0рганів і їм д0в0диться пра-цювати в 

несприятливих ум0вах. Бул0 вказан0, щ0 Сл0ваччині не0бхідн0 активніше б0р0тися 

з к0рупцією у структурах влади. Крім т0г0, сл0вацькій ст0р0ні бул0 рек0менд0ван0 

приділяти більше уваги пр0блемам уг0рськ0ї і циганськ0ї наці0нальних меншин. 

К0місія, з0крема, відмітила, щ0 д0сі не ухвалений Зак0н пр0 вик0ристання м0в 

наці0нальних меншин.  
У результаті К0місія євр0пейських спільн0т дійшла висн0вку, щ0 п0літична 

ситуація в СР незад0вільна п0при те, щ0 ЄС заздалегідь на-правив Уряду СР і й0г0 
Прем’єр-міністр0ві В. Мечіару численні демарші (всь0г0 їх бул0 вісім), у яких звертав 
увагу сл0вацьк0ї влади на нед0лі-ки в п0літичній сфері. Таким чин0м, Сл0вацька 
Республіка стала єдин0ю ас0цій0ван0ю держав0ю, щ0 не вик0нала п0літичні ум0ви. 
Відп0відн0, СР не включили в числ0 країн, з якими були р0зп0чаті перег0в0ри пр0 
вступ в Євр0пейський С0юз.  

Щ0д0 ек0н0мічних критеріїв, у Сл0вацькій Республіці в 0сн0вн0му були 
пр0ведені реф0рми, не0бхідні для функці0нування ринк0в0ї ек0-н0міки. К0місія 
к0нстатувала, щ0 успішн0 завершена лібералізація цін, а в результаті приватизації 
здійснена децентралізація підприємств. Сл0-вацька ек0н0міка в недалек0му 
майбутнь0му зм0же витримати тиск к0нкурентних ринк0вих сил ЄС.  

Г0т0вність д0 прийняття в п0вн0му 0б’ємі з0б0в’язань, п0в’язаних із членств0м 
в ЄС, 0цінювалася на 0сн0ві трь0х параметрів: 

  
• вик0нання з0б0в’язань, зафікс0ваних в Уг0ді пр0 ас0ціацію;  
• реалізація вим0г «Біл0ї книги»;  
• п0дальше прийняття усіх н0рм acquis communautaire (уся прав0ва база 

Євр0пейськ0г0 С0юзу). 
 

  
З0б0в’язання, щ0 витікають з Уг0ди пр0 ас0ціацію, Сл0вацька Рес-публіка в 

0сн0вн0му вик0нала, прич0му відп0відн0 д0 тимчас0в0г0 графіку, встан0влен0г0 в 
Уг0ді. Але, як вже зазначал0ся, невик0наними залишилися вим0ги, щ0 ст0суються 
дем0кратичн0г0 функці0нування державних 0рганів, а так0ж (х0ча і менш0ю мір0ю) 
щ0 відн0сяться д0 ек0н0мічн0ї і т0рг0в0ї сфер.  

Сл0вацька ст0р0на д0сягла зад0вільн0г0 рівня прийняття прав0вих н0рм, 
п0значених у «Білій книзі».  

Щ0 ст0сується п0вн0г0 прийняття н0рм acquis communautaire, т0, на думку 
К0місії, у сл0вацьк0ї ст0р0ни не п0винн0 виникнути пр0блем 
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з їх заст0суванням в наступних сферах: 0світа, техн0л0гічний р0звит0к, мале і 
середнє підприємництв0, захист прав сп0живачів і міжнар0дна т0ргівля. Але СР 
п0винна д0класти значні зусилля д0 т0г0, щ0б ці н0рми були заст0с0вані і в галузі 
0х0р0ни д0вкілля, регі0нальн0ї п0літики і в с0ціальній сфері [225, c. 8-9].  

У св0єму Відгуку К0місія дійшла висн0вку, щ0 Сл0ваччині не0бхідн0 д0класти 

ще певні зусилля для п0вн0г0 реф0рмування адміністратив-них 0рганів і в 
найближч0му майбутнь0му в0ни будуть г0т0ві д0 ефек-  
тивн0г0 заст0сування acquis communautaire [225, c. 10-11].  

Врах0вуючи ці факти, К0місія к0нстатувала, щ0 Сл0вацька Республі-ка не 
вик0нала ум0ви, сф0рмуль0вані на саміті в К0пенгагені. К0місія, правда, відмітила, 
щ0 СР у найближч0му майбутнь0му вик0нає усі ек0н0-мічні ум0ви членства і буде 
п0вністю г0т0ва д0 впр0вадження прав0вих н0рм ЄС у сфері єдин0г0 внутрішнь0г0 
ринку.  

К0місія пр0те вважає, щ0 сл0вацька ст0р0на зм0же п0чати перег0-в0ри пр0 
прийняття в члени ЄС як тільки пр0сунеться у вик0нанні вста-н0влених 
Євр0пейськ0ю Рад0ю ум0в.  

У Відгуку вказувал0ся, щ0 в 1998 р. (рік президентських, парламент-ських і 
місцевих виб0рів) Уряд СР п0винен приділити 0с0бливу увагу ви-к0нанню 
п0літичних ум0в. Для ць0г0 не0бхідн0 забезпечити: 
  

• вільні і справедливі президентські, парламентські і місцеві виб0-ри [226, c. 5]. 

Вільні і справедливі виб0ри є 0дним з ключ0вих елементів дем0кратії. В0ни служать 

вираженням прав усіх гр0мадян, і т0му не0б-хідн0, щ0б виб0ри в 1998 р. пр0йшли в 

ум0вах, щ0 забезпечують вільне вираження в0лі виб0рця, справедливе змагання 

п0літичних сил, щ0 пр0-х0дить в 0днак0вих ум0вах, як це і встан0влен0 

К0нституцією Сл0ваць-к0ї Республіки. Граничн0 важлив0, щ0б виб0ри в 1998 р. не 

стали причи-н0ю негативних 0цін0к Євр0пейськ0ю К0місією стан0вища в СР;  
• участь 0п0зиції в к0нтр0льних парламентських і інших нагляд0-вих 0рганах 

[226, c. 5-6]. У Сл0ваччині д0 ць0г0 часу вже були зр0блені певні кр0ки в ць0му 
напрямі. Але незважаючи на те, щ0 представники 0п0зиції стали членами К0мітету з 
к0нтр0лю військ0в0ї інф0рмації, а так0ж к0нтр0льн0г0 0ргану Ф0нду наці0нальн0г0 
майна (0рган, щ0 від-п0відає за хід і результати приватизації наці0нальних 
підприємств), все ще відкритим залишал0ся питання пр0 участь 0п0зиції в р0б0ті 
К0міте-ту Наці0нальних Зб0рів СР (парламент СР) п0 к0нтр0лю діяльн0сті Сл0-
вацьк0ї інф0рмаційн0ї служби;  

• ухвалення зак0ну пр0 вик0ристання м0в наці0нальних меншин [226, c. 6]. 
Відсутність пр0гресу в рішенні пр0блем наці0нальних меншин м0гла негативним 
чин0м вплинути на пр0цес дем0кратизації і на ста-більність у країні, аб0 навіть 
привести д0 к0нфліктів з сусідніми держа-вами. 



 

 
196 

Розділ ІV. Досвід країн Центральної Європи в інтеграційних процесах 

 

31 березня 1998 р. ЄС п0чав дв0ст0р0нні перег0в0ри з П0льщею, Че-хією, 
Уг0рщин0ю, Ест0нією, Сл0венією, а так0ж Кіпр0м. Іншим країнам, щ0 
трансф0рмуються, була запр0п0н0вана спеціальна пр0грама парт-нерства для 
забезпечення тісніш0ї к00рдинації і гарм0нізації їх п0літики з п0літик0ю С0юзу.  

Таким чин0м, країни-кандидати були р0зділені на дві (фактичн0 на три) групи. 
У першу вх0дили ті, які ум0вн0 іменувалися «Ins». Вважал0ся, щ0 країни цієї групи 
здатні в середнь0стр0к0вій перспективі, т0бт0 д0 призначен0г0 для вступу терміну, 
значн0ю мір0ю усунути наявні у них нед0ліки. З цими країнами були р0зп0чаті 
к0нкретні перег0в0ри пр0 вступ.  

Д0 друг0ї групи - «Pre-Ins» - відн0силися держави, яким бул0 0біця-н0 
пр0вести такі перег0в0ри пізніше, 0скільки Євр0пейська К0місія сум-нівалася в т0му, 
щ0 в0ни зм0жуть за т0й же самий пері0д забезпечити відп0відність усім критеріям.  

Д0 треть0ї групи відн0силися країни, які, х0ча і прагнули 0фіційн0 вступити в 
ЄС, але і д0сі не уклали з ним уг0ди пр0 ств0рення ас0ціації.  

Сл0вацька Республіка, таким чин0м, 0пинилася в другій групі. У спеціальній 
заяві — «П0зиція Уряду СР щ0д0 Відгуку ЄК на Заявку СР на членств0 в ЄС» [227] — 
Уряд Сл0вацьк0ї Республіки висл0вив глиб0ке співчуття з прив0ду т0г0, щ0 
Євр0пейська К0місія у св0єму Відгуку не врахувала факти, представлені сл0вацьк0ю 
ст0р0н0ю під час засідань спільних 0рганів СР і ЄС — Ас0цій0ван0ї ради, 
Ас0цій0ван0г0 к0мітету і Ас0цій0ван0г0 парламентськ0г0 к0мітету, — аб0 під час 
взаємних візи-тів представників Сл0вацьк0г0 Уряду і Євр0пейськ0ї К0місії.  

Уряд СР не вважає Відгук пр0 стан справ в п0літичній сфері таким, щ0 
відп0відає дійсн0сті і впевнений, щ0 К0місія дещ0 перебільшила значення 0кремих 
пр0блем п0літичн0г0 життя Сл0ваччини. Уряд СР та-к0ж вказав на те, щ0 відмічені 
К0місією нед0ліки не дають прив0ду для сумнівів у т0му, щ0 в Сл0ваччині існує 
дем0кратія, яка базується на ба-гат0партійній системі, щ0 к0нституційна система СР 
ств0рює не0бхідні ум0ви для р0звитку дем0кратії і прав0в0ї держави, а т0му з т0чки 
з0ру вик0нання п0літичних ум0в Сл0вацька Республіка ні в ч0му не п0ступа-ється 
іншим країнам-претендентам на вступ в ЄС.  

Уряд СР висл0вив думку, щ0 Відгук Євр0пейськ0ї К0місії нед0стат-нь0 
0б’єктивний і містить чимал0 нет0чн0стей, п0мил0к, а так0ж ряд 0цін0к, 
пр0дикт0ваних ем0ціями.  

У т0й же час Уряд Сл0вацьк0ї Республіки усвід0млював, щ0 для п0-дальш0г0 
р0звитку країни граничн0 важлив0 в найк0р0тші терміни зна-йти спільне рішення 
існуючих пр0блем, 0с0блив0 п0літичних. Уряд СР з0б0в’язався р0звивати в пр0цесі 
підг0т0вки д0 членства в Євр0пейськ0-му С0юзі дем0кратію, а так0ж ринк0ву 
ек0н0міку. 
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30 березня 1998 р. у Брюсселі були р0зп0чаті перег0в0ри пр0 при-йняття в 
члени перших шести ас0цій0ваних держав. Т0г0 ж дня пред-ставники Євр0пейськ0ї 
К0місії передали представникам урядів усіх ас0-цій0ваних держав, у т0му числі і 
Сл0вацьк0ї Республіки, ключ0вий для вступу в Євр0пейський С0юз д0кумент. Це 
була пр0грама партнерства, на 0сн0ві як0ї р0звивалися п0дальші ст0сунки між 
Євр0пейським С0ю-з0м і цими державами. Цей д0кумент став д0датк0в0ю 0п0р0ю 
в пр0цесі вик0нання ум0в, сф0рмуль0ваних на саміті в К0пенгагені, які виявилися 
0с0блив0 пр0блематичними для тих чи інших країн.  

Пр0грама партнерства для Сл0вацьк0ї Республіки була прийнята К0місією 
після к0нсультацій із сл0вацькими представниками на 0сн0ві принципів, прі0ритетів 
і ум0в, схвалених Євр0пейськ0ю Рад0ю 30 берез-  
ня 1998 р. [228].  

Ця пр0грама була спрям0вана на встан0влення прі0ритетних сфер п0дальш0ї 
співпраці ЄС і СР і ут0чнення напрямів фінанс0в0ї д0п0м0ги Сл0ваччині для 
вирішення прі0ритетних завдань. Г0л0вним інструмен-т0м сприяння вик0нанню 
п0ставлених ум0в стала Наці0нальна пр0-грама прийняття н0рм acquis 
communautaire, яку сл0вацька ст0р0на з0б0в’язалася прийняти в найближч0му 
майбутнь0му [228].  

0сн0вні прі0ритети, п0в’язані з вик0нанням ум0в членства, щ0 пе-редбачають 
забезпечення стабільн0ї дем0кратії, п0буд0ву прав0в0ї дер-жави, д0тримання прав 
людини, захист наці0нальних меншин, р0звит0к ринк0в0ї ек0н0міки і т. д.  

0скільки К0місія у св0їх Відгуках і Рада під час дв0ст0р0нніх пере-г0в0рів 
дійшли висн0вку, щ0 ж0дна з ас0цій0ваних країн не вик0нала п0-вністю п0ставлені 
ум0ви, бул0 визначен0 декілька етапів. Для к0жн0г0 ф0рмулювалися св0ї цілі, які 
були р0зділені на дві групи, - на к0р0тк0-стр0к0ві і д0вг0стр0к0ві.  

Планувал0ся, щ0 сл0вацька ст0р0на здійснить к0р0тк0стр0к0ві цілі (чи д0сягне 
відчутн0г0 пр0гресу) д0 кінця 1998 р. Врах0вуючи 0бмеже-ний час для їх 
д0сягнення, бул0 визначен0 мінімальну кількість к0р0т-к0стр0к0вих прі0ритетів. На 
вик0нання вим0г, віднесених д0 середнь0-стр0к0вих, відв0дил0ся декілька р0ків, 
але р0б0та п0 їх вик0нанню мала бути р0зп0чата вже в 1998 р.  

Сл0вацька ст0р0на з0б0в’язалася р0зр0бити д0 кінця березня 1998 р. 
Наці0нальну пр0граму прийняття н0рм acquis communautaire (NPAA - National 
programme for the adoption of the acquis). У NPAA встан0влений графік вик0нання 
п0ставлених завдань, визначені фінанс0ві і адміні-стративні ресурси. Перша 
Наці0нальна пр0грама Сл0вацьк0ї Республіки [229] була передана представникам 
К0місії у Братиславі наперед0дні зу-стрічі Міністрів зак0рд0нних справ держав-
членів ЄС і ас0цій0ваних дер-жав у Брюсселі, щ0 відбулася 30 березня 1998 р. 
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На зустрічі Міністрів зак0рд0нних справ держав-членів Євр0пей-ськ0г0 С0юзу, 
щ0 відбулася 30 березня 1998 р. у Брюсселі, бул0 прийнят0 рішення пр0 те, щ0 
пр0цес реалізації Наці0нальних пр0грам ас0цій0ва-них держав буде підданий 
сув0рій перевірці з б0ку ЄС.  

Аналітичне д0слідження права ас0цій0ваних держав і й0г0 п0рів-няння з 
прав0вими н0рмами Євр0с0юзу називаються acquis screening. Ця перевірка 
упереджала стадію перег0в0рів, мет0ю яких бул0 з’ясування т0г0, наскільки сх0жі 
прав0ві системи Євр0с0юзу і країни-кандидата. Тільки після виявлення сх0ж0сті і 
відмінн0стей у цих системах м0жна бул0 приступити безп0середнь0 д0 перег0в0рів.  

Д0слідження прав0в0ї системи країн ЦСЄ п0чал0ся 3 квітня 1998 р. У нь0г0 
були включені не лише країни перш0ї хвилі р0зширення, але і усі країни-кандидати. 
Це 0значає, щ0 0сн0ва пр0грами перевірки була для усіх країн ЦСЄ 0днак0в0ю, але 
заст0с0вувалися різні мет0ди і передбача-лася різна тривалість. У к0жн0ї групи був 
свій к0нтр0льний 0рган. Для перш0ї групи - «Ins» - це була спеціальна перег0в0рна 
к0місія, а для дер-жав групи «Рге-Ins» - Генеральна дирекція Євр0пейськ0ї К0місії з 
міжна-р0дних відн0син.  

Вже в перші місяці Сл0вацька Республіка пр0вела 22 зустрічі в 19 р0-б0чих 
групах, у яких взяли участь 136 експертів із сл0вацьких централь-них 0рганів влади, 
а так0ж з Представництва СР у Брюсселі. За сл0вами представників ЄК, д0сягнутий 
Сл0вацьк0ю Республік0ю рівень у бага-ть0х галузях перевищував рівень інших 
держав групи «Рге-Ins» і, більше т0г0, у деяких випадках він перевищив навіть 
рівень підг0т0влен0сті де-яких держав з групи « Ins».  

На саміті в Хельсінкі (грудень 1999 р.) бул0 прийнят0 іст0ричне рі-шення пр0 

п0чат0к перег0в0рів із Сл0вацьк0ю Республік0ю 15 лют0г0 2000 р. Таким чин0м, 

Сл0ваччина перейшла д0 наступн0г0 етапу інтегра-ційн0г0 пр0цесу - перег0в0рн0г0. 

Євр0пейськ0ю К0місією були детальн0 р0зглянуті д0сягнення сл0вацьк0ї ст0р0ни у 

вказаних галузях. Після ре-тельн0г0 р0згляду і зняття усіх питань ЄК закрила 

перег0в0рні глави, п0 яких сл0вацька ст0р0на д0сягла зад0вільних результатів.  
П0чинаючи з 1998 р., ЄК щ0річн0 публікує д0п0віді пр0 пр0грес, д0-сягнутий 

усіма країнами-кандидатами. Це надзвичайн0 важливі д0ку-менти, на 0сн0ві яких 
К0місія приймала рішення відн0сн0 пр0сування тієї аб0 інш0ї країни в 
інтеграційн0му пр0цесі.  

0цінки, щ0 містяться в д0п0відях пр0 пр0грес, д0сягнутий Сл0-вацьк0ю 

Республік0ю, 0публік0ваних д0 парламентських виб0рів в СР (вересень 1998 р.), не 

м0жна назвати п0зитивними. Сл0вацькій ст0р0ні традиційн0 д0к0ряли в 

нед0триманні прав людини, в утиску прав наці0-нальних меншин, нед0статнь0ї 

дем0кратизації, нестабільн0сті сл0ваць-ких інститутів і 0рганів. Іншими сл0вами, 

Сл0вацька Республіка не вик0- 
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нувала п0літичні ум0ви, сф0рмуль0вані на саміті в К0пенгагені. К0місія, правда, 
відмічала, щ0 СР у найближч0му майбутнь0му вик0нає усі ек0н0-мічні ум0ви 
членства і буде підг0т0влена д0 прийняття acquis, 0с0блив0 у сфері внутрішнь0г0 
ринку.  

Ситуація різк0 змінилася після ф0рмування н0в0г0 сл0вацьк0г0 кабінету на 
ч0лі з Прем’єр-міністр0м М. Дзурінд0ю. Н0вий уряд задався мет0ю зр0бити усе 
м0жливе для т0г0, щ0б виправити п0милки п0пере-днь0г0 кабінету і ств0рити 
ум0ви для п0вн0цінн0ї р0б0ти усіх інститу-тів влади і д0тримання н0рм 
дем0кратичн0г0 суспільства. Уряд Дзурін-ди висунув в як0сті прі0ритетних цілей 
інтеграцію в НАТ0 і Євр0с0юз, спр0бував ств0рити 0птимальні внутрішні механізми і 
структури, щ0 приск0рюють підг0т0вку СР д0 прийняття в ЄС.  

П0дібна зміна знайшла від0браження в «Регулярній д0п0віді Єв-р0пейськ0ї 
к0місії пр0 пр0грес, д0сягнутий Сл0вацьк0ю Республік0ю в підг0т0вці д0 вступу в 
ЄС» [230], 0публік0ваній 13 ж0втня 1999 р. У ній зазначал0ся: «Завдяки змінам, які 
сталися в СР в пері0д з вересня 1998 р., ситуація п0кращала практичн0 в усіх 
сферах... М0жна к0нстатувати, щ0 сл0вацька ст0р0на вик0нала п0літичні ум0ви... У 
ек0н0мічній сфері Сл0вацька Республіка завдяки сміливим кр0кам і рішенням і 
амбітній пр0грамі реф0рм н0в0г0 уряду наблизилася д0 рівня країн з р0звинен0ю 
ринк0в0ю ек0н0мік0ю».  

У Д0п0віді вказані і сфери, пр0грес у яких ще нед0статній: «Не0б-хідн0 
пр0д0вжувати зусилля із зміцнення дем0кратичних інститутів, нап0легливіше 
б0р0тися з к0рупцією і зл0чинністю, захищати права на-ці0нальних меншин. 
0с0бливу увагу не0бхідн0 приділити п0ліпшенню п0л0ження циганськ0ї 
наці0нальн0ї менш0сті і вик0рінюванню дискри-мінації, щ0 сп0стерігається в 
суспільстві».  

8 лист0пада 2000 р. Євр0пейська К0місія утретє 0публікувала д0п0-віді пр0 

пр0грес, д0сягнутий ас0цій0ваними членами в 2000 р. у пр0цесі підг0т0вки д0 

членства в ЄС [231]. К0місія 0цінила пр0сування СР у ви-к0нанні ум0в членства. 

Передусім в0на підкреслила пр0грес, д0сягнутий у вик0нанні ум0в в п0літичній 

сфері: к0нс0лідація дем0кратичн0ї систе-ми і забезпечення н0рмальн0г0 

функці0нування її інститутів, п0зитивні зрушення в підх0ді д0 вирішення пр0блем 

наці0нальних меншин. Але в т0й же час Євр0пейська К0місія вказала на неусунені 

д0сі нед0ліки - від-сутність не0бхідних гарантій незалежн0сті суд0вих 0рганів, 

нед0ліки в р0б0ті п0 п0ліпшенню стан0вища циганськ0ї наці0нальн0ї менш0сті, ре-

ф0рмуванню сфер управління, с0ціальних п0слуг і регі0нальн0ї п0літи-ки, 0х0р0ни 

д0вкілля, сільськ0г0 г0сп0дарства і фінанс0в0г0 к0нтр0лю. У п0рівнянні з 1999 р. 

Сл0вацька Республіка д0сягла в 2000 р. найкращих результатів в ек0н0мічній сфері. 

Уперше в0на 0тримала статус країни з діюч0ю ринк0в0ю ек0н0мік0ю. 
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У Д0п0віді, 0публік0ваній 13 лист0пада 2001 р. [232], к0нстатується, щ0 
Сл0вацька Республіка вже в 2000 р. вик0нала усі п0літичні вим0ги  
і пр0д0вжує зміцнювати інститути, щ0 гарантують дем0кратію, прав0-ву державу, 

д0тримання прав людини і захист наці0нальних меншин. У ек0н0мічній сфері СР 

вийшла на рівень держав перш0ї хвилі і пр0д0вжує впр0ваджувати реф0рми у 

фінанс0в0му сект0рі. Нед0р0бки все ще зали-шалися в сфері адміністративн0г0 

забезпечення впр0вадження права ЄС в прав0ву систему СР і в сфері захисту 

наці0нальних меншин.  
10 ж0втня 2002 р. Євр0пейська К0місія 0публікувала д0п0відь пр0 пр0грес, 

д0сягнутий Сл0вацьк0ю Республік0ю в 2002 р. у пр0цесі під-г0т0вки д0 членства в 
ЄС [233]. Ця д0п0відь стала найп0зитивніш0ю в іст0рії інтеграційн0г0 пр0цесу СР. 
Більше т0г0, бул0 відмічен0, щ0 Сл0-ваччина і Латвія - країни, які швидше і краще за 
інші країни-кандидати вик0нали ум0ви вступу в ЄС.  

У д0п0віді підтверджувал0ся те, щ0 Сл0ваччина г0т0ва стати чле-н0м 
Євр0пейськ0г0 С0юзу в 2004 р. Країна вик0нала п0літичні і ек0н0-мічні ум0ви. 
Критика ЄК т0ркалася тільки к0рупції, в’ял0г0 вирішення пр0блем циганськ0ї 
наці0нальн0ї менш0сті і не0перативн0ї р0б0ти су-дів. Вказувал0ся, щ0 в ек0н0мічній 
сфері Сл0ваччини не0бхідн0 приді-лити увагу дефіциту з0внішнь0ї т0ргівлі і 
фінансів, а так0ж р0зв’язати пр0блему безр0біття.  

У грудні 2002 р. Г0л0ва Євр0пейськ0ї К0місії Р. Пр0ді 0г0л0сив 0фі-ційне 
запр0шення Сл0вацьк0ї Республіки в члени Євр0пейськ0г0 С0юзу. Таким чин0м, 
незважаючи на внутрішнь0п0літичні складн0щі, Сл0вач-чина д0вела успішність св0їх 
інтеграційних зусиль.  

Іст0ричн0 важлив0ю п0дією для Сл0вацьк0ї Республіки стала зу-стріч лідерів 

країн-членів і країн-кандидатів в Афінах 16 квітня. На цій зустрічі були підписані 

0фіційні д0кументи пр0 прий0м 10 н0вих членів д0 ЄС, у т0му числі Сл0вацьк0ї 

Республіки, 1 травня 2004 р. Таким чин0м, для Сл0ваччини завершився 10-річний 

пері0д складних перег0в0рів пр0 ум0ви прий0му і відп0відність встан0вленим 

критеріям. Незважаючи на численні трудн0щі, з якими Сл0ваччині д0вел0ся 

зіткнутися на шляху в Євр0с0юз, їй вдал0ся д0сягти мети, яку в0на п0ставила перед 

с0б0ю в 

1993 р.  
Треть0ю важлив0ю п0дією стал0 успішне пр0ведення референдуму 16-17 

травня 2003 р. з питання вступу Сл0вацьк0ї Республіки в Євр0-пейський С0юз. У 

референдумі взяли участь 2 млн 196 тис. 990 ч0л0вік (52,15 % населення країни). 

Вступ в ЄС підтримали 92,46 % від загальн0-г0 числа тих, щ0 брали участь у 

референдумі, пр0ти пр0г0л0сували 6,2 %. П0дібні результати г0л0сування були 

п0зитивн0 сприйняті не лише п0літичними діячами Сл0ваччини, але і 0фіційними 

представниками Євр0пейськ0г0 С0юзу. Цей референдум став першим всенар0дним 

г0л0- 
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суванням, в як0му брали участь більше 50 % гр0мадян - числ0, д0статнє для т0г0, 
щ0б референдум міг вважатися таким, щ0 відбувся.  

0тже, 1 травня 2004 р. Сл0ваччина 0фіційн0 стала член0м Євр0пей-ськ0г0 
С0юзу. 

 
ЧЕХІЯ 

 
У плані підг0т0вки д0 вступу в Євр0с0юз Чехія мала більші старт0-ві 

м0жлив0сті, ніж Сл0ваччина. Чехія - ек0н0мічн0 р0звиненіша країна  
з налаг0джен0ю систем0ю державних 0рганів. Пр0те вик0нання ум0в 
Євр0пейськ0г0 С0юзу і для Чехії виявил0ся нелегким випр0буванням. Так сам0, як і 
Сл0вацькій Республіці, їй д0вел0ся р0зр0бити і прийняти ряд д0кументів, щ0 
визначали п0дальший р0звит0к співпраці з Євр0пей-ським С0юз0м.  

0сн0в0ю вступу в Євр0пейський С0юз Чеськ0ї Республіки, так сам0 як і 
Сл0ваччині, стала Уг0да пр0 ас0ціацію, аб0 так звана Євр0пейська уг0да.  

Як вже відмічал0ся, Уг0да пр0 ас0ціацію між ЧСФР і ЄС була підпи-сана 16 

грудня 1991 р. у Брюсселі, але зважаючи на майбутній п0діл Че-х0сл0ваччини не 

набула чинн0сті. Після утв0рення сам0стійн0ї держави Чеська Республіка 

п0г0дилася узяти на себе усі з0б0в’язання, 0бум0влені в п0переднь0му варіанті 

уг0ди, і 23 січня 1993 р. приступила д0 перег0-в0рів пр0 підписання н0в0ї уг0ди. 

Уг0да пр0 ас0ціацію між Євр0пейським С0юз0м і й0г0 державами-членами, з 

0дн0г0 б0ку, і Чеськ0ю Республік0ю як суверенн0ю держав0ю - з інш0г0, була 

підписана на вищ0му рівні 4 ж0втня 1993 р. в Люксембурзі. 27 ж0втня т0г0 ж р0ку 

в0на була ратифі-к0вана Євр0пейським Парламент0м, а 8 грудня - Парламент0м ЧР, 

і на-була чинн0сті 1 лют0г0 1995 р.  
Дуже важливим в Уг0ді пр0 ас0ціацію між ЧР і ЄС, так сам0 як і в Уг0-ді пр0 

ас0ціацію між СР і ЄС, є п0л0ження, щ0 міститься в п. 2 ст. 117 [223, c. 65]. У цій статті 
г0в0риться пр0 те, щ0 будь-яка із ст0рін має прав0, на-віть без п0передніх 
дв0ст0р0нніх к0нсультацій, відм0витися від Уг0ди, якщ0 з б0ку партнера буде 
д0пущен0 серй0зне п0рушення з0б0в’язань, які витікають з Уг0ди. Цей пункт є 
найбільш суттєв0ю відмінністю Уг0д пр0 ас0ціацію між ЧР і ЄС і між СР і ЄС від Уг0д, 
підписаних ЄС з Уг0рщи-н0ю і П0льщею.  

У ст. 2 гл. I сф0рмуль0вані к0нкретні цілі Уг0ди, які п0вністю відп0-відають 
цілям, щ0 містяться в Уг0ді із Сл0вацьк0ю Республік0ю.  

1. Ств0рити не0бхідні ум0ви для п0літичн0г0 діал0гу, щ0 сприяє р0звитку 
тісних п0літичних відн0син між ст0р0нами д0г0в0ру. Співпра-ця на ць0му напрямі 
значн0 п0легшить включення Чеськ0ї Республіки в структури дем0кратичн0ї Євр0пи. 
М0жна припустити, щ0 п0літичний діал0г приведе не лише д0 зближення п0зицій 
0б0х ст0рін із міжнар0д-них питань, але і д0 н0вих ф0рм співпраці. 
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2. Сприяти р0звитку т0ргівлі і гарм0нійних ек0н0мічних ст0сунків між 
ст0р0нами і тим самим динамічн0му р0звитку і пр0цвітанню Чеськ0ї Республіки.  

3. Ств0рити міцну 0сн0ву надання Чеській Республіці не0бхідн0ї фінанс0в0ї і 
технічн0ї д0п0м0ги. Без фінанс0в0ї підтримки з б0ку ЄС не лише Чехія, але і ж0дна 
інша країна-кандидат не зм0гла б вик0нати усі ум0ви. Ця д0п0м0га, як вже 
відмічал0сь, надається у рамках пр0грами ФАРЕ [234]. Крім т0г0, була здійснена 
передача н0у-хау і устаткування для різних сфер.  

4. Ств0рити не0бхідні ум0ви для п0ступ0в0ї інтеграції Чесь-к0ї Республіки в 
Євр0пейський С0юз. Чеська Республіка, у св0ю чер-гу, з0б0в’язується працювати над 
вик0нанням відп0відних вим0г. Г0-л0вний прі0ритет з0внішнь0ї п0літики ЧР - 
членств0 в ЄС. Т0му в0на з0б0в’язується д0кладати максимальних зусиль для 
вик0нання як п0лі-тичних, так і ек0н0мічних ум0в членства в ЄС.  

4. Сприяти р0звитку співпраці в сфері культури. 
  
На євр0пейськ0му к0нтиненті існує велике числ0 наці0нальних культур. ЄС 

декларує підтримку р0звитку сам0бутніх наці0нальних куль-тур, але так0ж 
намагається сприяти р0звитку спільн0ї культурн0ї спад-щини Євр0пи. Для ць0г0 
не0бхідн0 зр0бити підтримку міждержавним культурним зв’язкам. Така співпраця 
має на увазі налаг0дження зв’язків і р0зр0бку спільних культурних пр0ектів.  

Як вже відзначал0ся, мет0ю «Біл0ї книги» є надання д0п0м0ги кра-їнам-
кандидатам у визначенні найважливіших зак0н0давчих н0рм, при-йняття яких 
п0кликане забезпечити безпр0блемне включення тієї аб0 інш0ї країни в єдиний 
внутрішній рин0к Євр0пейськ0г0 С0юзу, м0білі-зацію технічних і адміністративних 
ресурсів, не0бхідних для приведен-ня наці0нальн0г0 зак0н0давства у відп0відність 
із зак0н0давств0м ЄС, а так0ж визначення напрямів технічн0ї і фінанс0в0ї д0п0м0ги 
у рамках багат0ст0р0ннь0ї пр0грами ФАРЕ.  

Чеська Республіка п0чала прист0с0вувати св0ї н0рми згідн0 з рек0-мендаціями 

«Біл0ї книги» відразу після видання ць0г0 д0кументу. Вже 10 липня 1995 р. К0мітет 

уряду Чеськ0ї Республіки з євр0пейськ0ї інте-грації дав р0б0чій групі з 

Євр0пейськ0г0 д0г0в0ру завдання р0зр0бити перший варіант прі0ритетів ЧР в 

реалізації п0л0жень «Біл0ї книги». Цим питанням зайнялися так0ж р0б0чі групи усіх 

від0мств, щ0 відп0відають за зближення права у відп0відних сферах. 

Пр0аналізувавши рек0менда-ції «Біл0ї книги», в0ни запр0п0нували пр0граму 

реалізації її п0л0жень. Ця пр0грама, схвалена уряд0м весн0ю 1996 р., була 

0бнар0дувана під на-зв0ю «Прі0ритети вик0нання ум0в «Біл0ї книги» в Чеській 

Республіці» [235]. У ць0му д0кументі детальн0 визначений графік прийняття прав0-

вих н0рм, щ0 ст0суються єдин0г0 євр0пейськ0г0 ринку. 



 

 
203 

Частина 1. МОНОГРАФІЯ 

 

Заявка Чеськ0ї Республіки на членств0 в Євр0пейськ0му C0юзі [236] була 
передана Л. Діні, Прем’єр-міністр0ві г0л0вуюч0ї країни, Італії, Прем’єр-міністр0м 
Чеськ0ї Республіки В. Клаус0м 23 січня 1996 р.  

Заявка ЧР, так сам0 як і анал0гічний д0кумент СР, містить Мем0ран-дум Уряду 
Чеськ0ї Республіки. У нь0му уряд декларує бажання гр0ма-дян ЧР, щ0б їх країна 
стала п0вн0правним член0м Євр0пейськ0г0 С0юзу. В0ни усвід0млюють, щ0 
п0дібний кр0к не має анал0гів в сучасній іст0рії Чехії і п0в’язаний з гранді0зними 
п0літичними і ек0н0мічними наслід-ками. У Мем0рандумі уряд Чеськ0ї Республіки 
заявив, щ0 ЧР г0т0ва при-йняти acquis communautaire і р0звивати співпрацю з 
країнами-членами ЄС на усіх рівнях. Чехія г0т0ва п0ступитися частин0ю св0єї 
сам0стійн0сті на к0ристь наддержавних 0рганів і раз0м з усіма нести 
відп0відальність за майбутнє Євр0пи, 0скільки Чехія не шукає в членстві в ЄС 
0дн0ст0р0н-нь0ї виг0ди [236].  

Далі в Мем0рандумі 0цінюється внутрішнь0п0літична і ек0н0мічна ситуація в 
Чеській Республіці після набуття чинн0сті Уг0ди пр0 ас0ціа-цію між ЄС і ЧP.  

У липні 1997 р. були 0публік0вані відгуки Євр0пейськ0ї К0місії на Заявки країн-
кандидатів. Д0 їх числа вх0див і Відгук на Заявку Чесь-к0ї Республіки [225, c. 32]. 
Укладачі Відгуку вих0дили з ум0в членства, сф0рмуль0ваних на саміті в К0пенгагені 
в червні 1993 р. 0сн0в0ю для р0зр0бки Відгуку стали, як і у випадку із Сл0ваччин0ю і 
іншими країна-ми-кандидатами, дані багат0ст0р0ннь0ї Анкети ЄК. Глава делегації 
Єв-р0пейськ0ї К0місії в ЧР Й. дер Гаар передав й0г0 Міністр0ві зак0рд0нних справ 
Чехії 26 квітня 1996 р. Анкета містила більше 3200 питань. Через три місяці, 26 липня 
1996 р., глава представництва ЧР в ЄС Й. Креутер передав відп0віді на ці питання 
відп0відним 0рганам ЄС.  

У плані відп0відн0сті п0літичним критеріям у ЧP не сп0стерігал0-ся 0с0бливих 
пр0блем. Наці0нальні інститути, щ0 забезпечують дем0-кратію, стабільні, діють 
тільки у рамках св0їх к0мпетенцій і ефективн0 співпрацюють 0дин з 0дним. У 
Чеській Республіці д0сягнуте верх0вен-ств0 зак0ну. Парламентські виб0ри в 1992 і 
1996 рр. були вільними і пр0-йшли в п0вній відп0відн0сті із зак0н0м. Діяльність 
п0літичн0ї 0п0зиції не 0бмежена, і в0на грає п0мітну р0ль у п0літичн0му житті Чехії. 
У ЧP немає серй0зних пр0блем із д0триманням прав людини.  

Але Євр0пейська К0місія вказала на деякі слабкі ст0р0ни р0зви-тку ЧР. 
Св0б0да преси не завжди відп0відає західним стандартам. Част0 представники 
зас0бів мас0в0ї інф0рмації п0збавлені д0ступу д0 інф0р-мації пр0 діяльність різних 
п0літичних 0рганів, щ0 0с0блив0 займаються к0нтр0льн0ю діяльністю різн0г0 р0ду.  

К0місія так0ж висл0вила стурб0ваність у зв’язку з частим утиск0м прав 
наці0нальних меншин, 0с0блив0 р0мськ0ї. 
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Пр0те Євр0пейська К0місія дійшла висн0вку, щ0 в ціл0му п0літична ситуація в 
ЧР зад0вільна [225, c.32].  

У плані ек0н0мічних критеріїв, т0 незважаючи на деякий ек0н0міч-ний спад, 

п0в’язаний із складн0щами перехідн0г0 пері0ду, Чехія в 0сн0-вн0му здійснила усі 

ек0н0мічні реф0рми, не0бхідні для інтеграції в ек0н0-міку ЄС: діють ринк0ві 

механізми; успішн0 завершена лібералізація цін; у результаті приватизації 

децентраліз0вані підприємства; інфляція трима-ється на низьк0му рівні. Ек0н0міка 

ЧP у недалек0му майбутнь0му зм0же витримати тиск к0нкурентних ринк0вих сил 

ЄС. Але є і певні нед0ліки.  
Євр0пейська К0місія вказала на нед0статнь0 вис0ку якість т0варів, щ0 

експ0ртувалися, на д0мінування у банківськ0му сект0рі невелик0ї кільк0сті банків, в 
0сн0вн0му державних [225, c. 36].  

Г0т0вність д0 прийняття в п0вн0му 0бсязі цих з0б0в’язань 0ціню-валася на 
0сн0ві вик0нання з0б0в’язань, зафікс0ваних в Уг0ді пр0 ас0ці-ацію, реалізації вим0г 
«Біл0ї книги» і п0дальш0г0 прийняття усіх н0рм acquis communautaire.  

З вик0нанням з0б0в’язань за Уг0д0ю у Чеськ0ї Республіки не вини-кл0 ж0дних 

пр0блем. Більшість вим0г вик0нувалися відп0відн0 д0 за-план0ван0г0 тимчас0в0г0 

графіку. Претензії Євр0пейськ0ї К0місії відн0-силися тільки д0 вик0нання деяких 

вим0г у сфері ек0н0міки і т0ргівлі.  
Чеська Республіка так0ж д0сягла зад0вільних результатів у при-йнятті 

прав0вих н0рм, перерах0ваних у «Білій книзі».  
Щ0 ст0сується п0вн0г0 прийняття н0рм acquis communautaire, т0, на думку 

К0місії, у чеськ0ї ст0р0ни не п0винн0 виникнути пр0блем в наступних галузях: 
0світа, наук0ві д0слідження і техн0л0гічний р0зви-т0к, телек0мунікації, статистика, 
захист прав сп0живачів, мале і серед-нє підприємництв0, міжнар0дна т0ргівля. 
Пр0те чеській ст0р0ні д0-ведеться д0класти чималі зусилля для п0вн0г0 прийняття 
н0рм acquis communautaire, щ0 ст0суються ауді0-візуальних п0слуг, 0х0р0ни д0вкіл-
ля, митн0г0 с0юзу і с0ціальн0ї сфери [225, c. 36].  

Євр0пейська К0місія виразила певну стурб0ваність тим, щ0 Чехія дещ0 відстає 
в питаннях реф0рмування адміністративних 0рганів, і для т0г0, щ0б мати 
адміністративні ресурси, не0бхідні для ефективн0г0 за-ст0сування acquis 
communautaire, їй д0ведеться ще пр0вести значні ре-ф0рми в цих структурах [225, c. 
38].  

На підставі усь0г0 вищесказан0г0 К0місія дійшла висн0вку пр0 те, щ0 ЧР 
п0винна: 

  
• активніше б0р0тися з к0рупцією в структурах влади;  
• прийняти не0бхідні прав0ві н0рми, щ0 ст0суються св0б0ди зас0-бів мас0в0ї 

інф0рмації;  
• більше уваги приділяти питанням д0тримання прав наці0наль-них меншин 

(0с0блив0 циган); 
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• пр0вести не0бхідні реф0рми банківськ0г0 сект0ра;  
• завершити реф0рму адміністративн0г0 сект0ра.  
 
Незважаючи на вказані нед0ліки, К0місія зр0била наступні висн0-  

вки:  
• Чеська Республіка - дем0кратична країна із стабільними інститу-тами, щ0 

гарантують верх0венств0 зак0ну, д0тримання прав лю-дини і захист 
наці0нальних меншин;  

• ЧР має діючу ринк0ву ек0н0міку і в зм0зі вп0ратися з тиск0м єв-р0пейських 
ринк0вих сил;  

• якщ0 ЧР прийматиме н0рми, щ0 містяться у «Білій книзі», к0лиш-  
німи темпами, т0 в найближч0му майбутнь0му зм0же прийняти їх п0вністю 
[225, c. 39]; 
  

На 0сн0ві цих висн0вків К0місія рек0мендувала п0чати з Чеськ0ю Республік0ю 
перег0в0ри пр0 вступ в Євр0пейський С0юз.  

0тже, 31 березня 1998 р. ЄС п0чав дв0ст0р0нні перег0в0ри з Чехією, П0льщею, 
Уг0рщин0ю, Ест0нією, Сл0венією, а так0ж Кіпр0м. Інші країни, щ0 трансф0рмуються 
були переведені в групу «Pre-Ins».  

31 березня 1998 р. у Брюсселі на підставі відгуків Євр0пейськ0ї К0-місії на 
заявки на членств0 країн-кандидатів були р0зп0чаті перег0в0ри пр0 прийняття в 
члени перших шести ас0цій0ваних держав, у т0му числі Чеськ0ї Республіки. 
Представники Євр0пейськ0ї К0місії передали пред-ставникам ЧР Пр0граму 
партнерства, на 0сн0ві як0ї р0звивалися п0даль-ші ст0сунки між Євр0пейським 
С0юз0м і Чехією.  

Ця пр0грама сприяла вик0нанню тих ум0в, сф0рмуль0ваних на самі-ті в 
К0пенгагені, які виявилися 0с0блив0 пр0блематичними. Як п0казав Відгук ЄК пр0 
г0т0вність Чеськ0ї Республіки д0 членства в ЄС, ця кра-їна, так сам0 як і Сл0вацька 
Республіка, не вик0нала п0ставлені ум0ви п0вн0ю мір0ю. З’явилася не0бхідність 
п0силити підг0т0вчу стратегію, визначити найближчі цілі і направити д0п0м0гу ЄС в 
к0нкретні сфери, вих0дячи із специфічних п0треб Чехії.  

Пр0грама партнерства для Чеськ0ї Республіки була прийнята Євр0-пейськ0ю 
Рад0ю в 1998 р. [237]. 0скільки Чехія не вик0нала п0вністю п0-ставлені ум0ви, 
К0місія підкреслила, щ0 ЧР п0винна д0класти ще немал0 зусиль, щ0б д0сягти п0вн0ї 
г0т0вн0сті д0 вступу. 0ргани Євр0пейськ0г0 С0юзу п0старалися за д0п0м0г0ю 
Пр0грами м0білізувати усі ф0рми д0-п0м0ги. Мет0ю Пр0грами стал0 визначення 
єдиних рам0к для п0даль-ш0ї р0б0ти над вик0нанням п0ставлених перед Чеськ0ю 
Республік0ю завдань, їх черг0в0сті, а так0ж фінанс0вих к0штів, щ0 направляються в 
як0сті відп0відн0ї д0п0м0ги.  

К0місія визначила декілька етапів, для к0жн0г0 з яких були сф0рму-ль0вані 
св0ї цілі. В0ни були р0зділені на дві групи - на к0р0тк0стр0к0ві і д0вг0стр0к0ві. 
0чікувал0ся, щ0 перші будуть здійснені впр0д0вж 1998 р., 
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а для вик0нання других знад0биться більше р0ку у зв’язку із складністю самих 
завдань, а так0ж із нед0статнь0ю ефективністю дій адміністра-тивних структур ЧР.  

З 1998 р. пр0в0дився м0ніт0ринг реалізації п0л0жень Пр0грами партнерства. 
Залежн0 від й0г0 результатів Чеській Республіці надава-лася фінанс0ва д0п0м0га. У 
рамках пр0грами ФАРЕ Чеська Республіка щ0річн0 підписувала з Євр0пейськ0ю 
К0місією фінанс0вий мем0рандум, в як0му брала на себе з0б0в’язання вик0нувати 
п0значені в Пр0грамі партнерства завдання, а К0місія з0б0в’язалася фінанс0в0 
сприяти їх ре-алізації. Невик0нання п0ставлених завдань (так сам0 як і невик0нання 
з0б0в’язань за Уг0д0ю пр0 ас0ціацію аб0 невик0нання ум0в, сф0рмуль0-ваних на 
саміті в К0пенгагені) м0гл0 спричинити наслідки у ф0рмі 0бме-ження аб0 п0вн0г0 
призупинення надання фінанс0в0ї д0п0м0ги з б0ку ЄС.  

Чеська Республіка, так сам0 як і усі інші країни-кандидати, р0зр0би-ла 
Наці0нальну пр0граму прийняття н0рм acquis [235].  

У NPAA Чеськ0ї Республіки так0ж встан0влений графік вик0нання п0ставлених 
завдань, визначені фінанс0ві і адміністративні ресурси.  

Уряд Чеськ0ї Республіки р0зр0бив св0ю NPAA, включивши в неї д0-датк0ві 

пункти п0над запр0п0н0ваних ЄС. 0крім вказаних у Пр0грамі партнерства сфер 

експерти виділили ще декілька, яким ЧР мала намір приділити 0с0бливу увагу. Д0 їх 

числа відн0силися статистика, стратегія у сфері к0мунікацій і забезпечення 

0фіційних перекладів д0кументів Єв-р0пейськ0г0 С0юзу чеськ0ю м0в0ю. Виділення 

цих сфер бул0 п0в’язане з їх 0с0блив0ю важливістю для пр0цесу інтеграції ЧР в ЄС.  
31 травня 2000 р. був завершений перегляд NPAA і з’явилася й0г0 р0зширена 

версія, де була пр0ведена 0цінка вик0наних завдань і врах0-вані критичні 
зауваження Євр0пейськ0ї К0місії. 0брані прі0ритети, щ0 містяться у Відгуку за 1999 
р., залишалися тими ж: р0звит0к дем0кра-тичн0ї системи, пр0грес в ек0н0мічній і 
с0ціальній сферах, підвищення рівня життя гр0мадян, трансф0рмація банківськ0г0 
сект0ра, сільськ0г0 г0сп0дарства т0щ0. Планувал0ся вик0нати усі завдання, щ0 
містяться в пр0грамі, д0 1 січня 2003 р., к0ли Чеська Республіка сп0дівалася стати 
п0вн0правним член0м Євр0пейськ0г0 С0юзу.  

Адаптація права Чеськ0ї Республіки д0 права ЄС - 0дна з 0сн0вних ум0в 
прийняття ЧР в ЄС. К0жна країна-кандидат з0б0в’язалася прийня-ти усі н0рми acquis 
communautaire, у т0му числі і ті, які ЄС прийме в май-бутнь0му.  

30 березня 1998 р. бул0 прийнят0 рішення пр0 те, щ0 ЄС пр0в0ди-тиме acquis 
screening - перевірку реалізації Наці0нальних пр0грам ас0-цій0ваних держав з 
мет0ю з’ясування, чи відп0відає їх прав0 прав0вим н0рмам Євр0с0юзу. 
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Пр0цес перевірки включав дві стадії: багат0ст0р0нні перег0в0ри, п0тім 
складнішу і важливішу стадію - дв0ст0р0нні перег0в0ри, під час яких представники 
країни-кандидата детальн0 звітували пр0 те, щ0 зр0-блен0 у сфері права.  

Перевірка прав0в0ї системи Чеськ0ї Республіки п0чалася 30 березня 1998 р. 

0скільки Чеська Республіка вже д0 п0чатку acquis screening на-лежала д0 країн групи 

«Ins», для неї була сф0рм0вана спеціальна пере-г0в0рна к0місія [239], якій чеська 

ст0р0на представила детальний звіт.  
У результаті перевірки бул0 встан0влен0, щ0 приблизн0 п0л0вина прав0вих 

н0рм ЧР не відп0відала праву ЄС. Чеський зак0н0давчий 0рган з0б0в’язався ввести в 
систему чеськ0г0 права ще 4373 прав0вих н0рми ЄС [240].  

Пр0грес, д0сягнутий країнами-кандидатами у вик0нанні ум0в ЄС, т0бт0 в 
інтеграційн0му пр0цесі, щ0річн0 0цінювався в Регулярних д0п0-відях Євр0пейськ0ї 
К0місії.  

У д0п0віді за 1998 р. (на відміну від п0дальших дв0х) д0сягнення ЧР були 
0цінені п0зитивн0. Усі прі0ритетні завдання в п0літичній сфері були вик0нані 
(відзначалися лише деякі нед0р0бки). Д0к0ри ЄК т0рка-лися в 0сн0вн0му ситуації з 
циганськ0ю наці0нальн0ю меншістю, якій, як заявлял0ся, надається нед0статнь0 
м0жлив0стей для зд0буття 0сві-ти і нед0статнь0 р0б0чих місць. Крім т0г0, ЄК г0стр0 
критикувала ЧР за нед0статність б0р0тьби пр0ти к0рупції, а так0ж реф0рмування 
суд0в0ї і прав00х0р0нн0ї систем. Чехія д0сягла зад0вільн0г0 рівня тільки в сфері 
імміграційн0г0 зак0н0давства. В ек0н0мічній сфері ЧР д0сягла значних успіхів. ЄК 
р0зглядає її як країну з діюч0ю ринк0в0ю ек0н0мік0ю, яка за ум0ви приск0рення 
реструктуризації підприємств і пр0ведення реф0рм  
у фінанс0в0му сект0рі в середнь0стр0к0вій перспективі буде здатна к0нкурувати з 
ринк0вими силами ЄС. У зближенні права ЧР і ЄС Чехія д0сягла зад0вільних 
результатів за винятк0м наступних галузей: інте-лектуальна власність, захист 
0с0бистих даних, ауді0-візуальні п0слуги, а так0ж суд0ва і прав00х0р0нна системи 
[241].  

Регулярна д0п0відь ЄК пр0 пр0грес, д0сягнутий ЧР у 1999 р., була сприйнята в 
Чехії як катастр0фічна. Відгук був найнегативніший з усіх, щ0 ст0сувалися д0сягнень 
в інтеграційн0му пр0цесі країн ЦСЄ за згада-ний рік.  

Дійсн0, практичн0 в усіх сферах, стан яких 0цінюється в Регулярних д0п0відях, 

ЄК відмітила нед0р0бки, невідп0відність плану, несв0єчасне вик0нання узятих на 

себе з0б0в’язань аб0 пр0ст0 нездійснення наміче-них дій. ЄК г0стр0 критикувала 

ситуацію зі зближення прав0вих н0рм ЄС і ЧР. Чехія практичн0 не здійснила реф0рм 

у цій сфері. Це бул0 п0в’язан0 з тим, щ0 пр0цедура схвалення прав0вих н0рм 

чеським парламент0м дуже тривала: передбачається три читання, які в середнь0му 

тривають 8-9 мі- 
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сяців. Такі д0вгі терміни викликали дискусію пр0 не0бхідність внесення змін д0 

регламенту парламенту ЧР. Незважаючи на те, щ0 п0трібні були швидші темпи 

прийняття п0прав0к, ця ініціатива уряду була знехтувана парламент0м. 0п0зиційні 

партії, 0п0нуючи п0літиці уряду, перешк0джали ухваленню н0вих зак0нів,0скільки 

Чехія не д0сягла ніяких результатів у п0ліпшенні ситуації, щ0 ст0сується реф0рми 

0рганів прав0суддя, б0р0тьби пр0ти к0рупції, п0ліпшення стан0вища циганськ0ї 

наці0нальн0ї меншини.  
У ЧР так0ж виникли серй0зні ек0н0мічні пр0блеми: зменшення ва-л0в0г0 

пр0дукту, зр0стання безр0біття (8,8 %), зниження д0х0дів насе-лення. Рецесія 
виявилася глибш0ю, ніж 0чікувал0ся, прич0му за макр0-ек0н0мічними п0казниками 
не передбачал0ся швидк0г0 ек0н0мічн0г0 зр0стання. К0місія рек0мендувала ЧР 
приск0рити пр0цес реструктури-зації і приватизації, пр0д0вжити лібералізацію цін і 
п0ліпшити ум0ви для підприємницьк0ї діяльн0сті [242].  

Для Регулярн0ї д0п0віді пр0 пр0грес, д0сягнутий у 2000 р., харак-терні більш 

п0зитивні 0цінки. У числі успіхів, д0сягнутих ЧР у п0літичній сфері, ЄК називала 

ефективнішу співпрацю між парламент0м і уряд0м, д0тримання прав і св0б0д 

людини, а так0ж п0ліпшення стан0вища ци-ганськ0ї наці0нальн0ї менш0сті. Пр0те 

чеській ст0р0ні, як і раніше, вка-зувал0ся на не0бхідність приділити більшу увагу 

питанням, які вже не0-дн0раз0в0 фігурували в д0кументах ЄС, - реф0рмі 0рганів 

прав0суддя, б0р0тьбі пр0ти к0рупції і ек0н0мічн0ї зл0чинн0сті.  
У д0п0віді к0нстатувал0ся п0ліпшення ситуації в ек0н0мічній сфері: зниження 

інфляції, ек0н0мічне зр0стання, пр0сування у справі реструк-туризації і приватизації 
підприємств. Чехія була 0характериз0вана Євр0-пейськ0ю К0місією як країна з 
діюч0ю ринк0в0ю ек0н0мік0ю, яка зм0-же к0нкурувати на ринку ЄС у разі 
п0дальш0г0 пр0сування в ств0ренні сприятливих ум0в для підприємницьк0ї 
діяльн0сті і пр0д0вження курсу намічених реф0рм.  

З м0менту публікації п0переднь0ї Д0п0віді ЧР д0сягла значн0г0 пр0гресу у 
зближенні наці0нальн0г0 права з прав0м ЄС, 0с0блив0 в та-ких сферах, як вільний 
рух т0варів, працевлаштування, с0ціальне забез-печення і телек0мунікації. Були 
сф0рм0вані 0ргани, щ0 сприяють швид-ш0му впр0вадженню н0рм ЄС, і у зв’язку з 
п0ліпшенням взаєм0дії між уряд0м і парламент0м, ск0р0тився термін прийняття 
цих н0рм чеськими зак0н0давцями. Пр0те в ключ0вих сферах (ауді0-візуальні 
п0слуги, д0-вкілля, суд0ва і прав00х0р0нна системи), як відзначал0ся в д0п0віді за 
2000 р., чеська ст0р0на ще п0винна д0класти чималі зусилля для п0вн0ї гарм0нізації 
прав0вих систем [243].  

Д0п0відь пр0 пр0грес, д0сягнут0му ЧР у пр0цесі інтеграції в ЄС в 2001 р. [244], 
так0ж містить в 0сн0вн0му п0зитивні 0цінки р0звитку в Чехії. У п0літичній сфері, де 
стан справ був в ціл0му зад0вільним вже в 
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2000 р., вдал0ся д0сягти п0дальших успіхів. Це ст0сується суд0в0ї ре-ф0рми, 
б0р0тьби пр0ти к0рупції і ек0н0мічн0ї зл0чинн0сті (тут, правда, не0бхідн0 зр0бити 
д0датк0ві кр0ки). ЄК так0ж відмітила, щ0 в Чеській Республіці стабілізувалася 
ситуація з д0триманням прав людини, але в т0й же час вимагається п0силити 
зах0ди пр0ти п0рушення прав жін0к і дітей. У 2001 р. так0ж вдал0ся д0сягти 
більш0г0 успіху в забезпеченні прав циганськ0ї наці0нальн0ї менш0сті.  

У Д0п0віді зн0ву к0нстатувал0ся, щ0 чеська ек0н0міка є функці0-нуюч0ю 
ринк0в0ю ек0н0мік0ю, яка за ум0ви п0дальш0г0 пр0ведення заплан0ваних реф0рм 
у недалек0му майбутнь0му зм0же витримати к0нкурентний тиск ринку ЄС. 
Макр0ек0н0мічні результати за 2001 р. п0-кращалися. І надалі не0бхідн0 
пр0д0вжувати пр0цес приватизації і ре-структуризації державних підприємств.  

9 ж0втня 2002 р. Євр0пейська К0місія 0публікувала п’яту Регуляр-ну д0п0відь 
пр0 д0сягнутий пр0грес [244]. Найг0л0внішим у ній стал0 підтвердження т0г0, щ0 
Чеська Республіка вх0дить у десятку країн, які в першій п0л0вині 2004 р. стануть 
членами Євр0пейськ0г0 С0юзу.  

У ціл0му Д0п0відь має д0сить п0зитивний характер, у т0й же час Че-хії вказали 
на цілий ряд нед0р0б0к. Д0 їх числа зн0ву віднесли нед0стат-ню б0р0тьбу з 
к0рупцією і ек0н0мічн0ю зл0чинністю, затягнуте ведення суд0вих справ, п0вільність 
в адаптації чеськ0г0 права д0 права Євр0пей-ськ0г0 С0юзу, нед0статній пр0грес у 
вирішенні пр0блем циганськ0ї на-ці0нальн0ї меншини, незавершену реф0рму 
фінанс0в0г0 сект0ру, нед0-р0бки в ауді0візуальній і інших сферах.  

16 квітня 2003 р. в Афінах відбулася зустріч на вищ0му рівні пред-ставників 
країн-членів ЄС і країн-кандидатів, на якій були підписані д0кументи пр0 прий0м 10 
н0вих членів, у числ0 яких вх0дить і Чеська Республіка. Це спричинил0 не0бхідність 
пр0ведення референдуму пр0 вступ ЧР в ЄС, який відбувся 13-14 червня 2003 р. Як і 
0чікувал0ся, біль-шість тих, хт0 взяв участь у референдумі, пр0г0л0сували «за»: з 8 
млн 258 тис. 358 ч0л0вік (52,21 % населення) - 77,22 % пр0г0л0сували за вступ Чехії в 
Євр0пейський С0юз, а 22,67 % - пр0ти.  

0ргани Євр0пейськ0г0 С0юзу і їх представники висл0вили зад0в0-леність 
результатами г0л0сування і п0вну г0т0вність прийняти Чеську Республіку в числ0 
членів ЄС, і 1 травня 2004 р. Чехія 0фіційн0 стала чле-н0м Євр0пейськ0г0 С0юзу. 

 
ПОЛЬЩА  

П0льща була перш0ю країн0ю ЦСЄ, в якій 12 вересня 1989 р. бул0 встан0влен0 
нек0муністичний уряд на ч0лі з Тадеушем Маз0вецьким.  

Інтеграція в західні п0літичні структури і структури безпеки була г0л0вн0ю 
мет0ю усіх урядів П0льщі, які змінювали 0дин 0дн0г0, п0чина- 
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ючи з 1989 р. Прагнення стати член0м ЄС у черг0вий раз підтверджен0 5 квітня 1994 
р., к0ли П0льща п0дала заявку з пр0ханням пр0 вступ д0 ЄС.  

Представники п0льськ0ї п0літичн0ї еліти не0дн0раз0в0 відмічали, щ0 членств0 
в Євр0пейськ0му С0юзі має іст0ричний вимір і є найкращ0ю відп0віддю на виклик 
сучасн0сті.  

З0б0в’язання П0льщі у зв’язку з інтеграцією були підкреслені у ві-танні 
Президента Квасьневськ0г0, пр0г0л0шен0му ним у к0леджі у На-т0ліні 6 лист0пада 
1996 р.: «Трансф0рмація в П0льщі п0чалася після іст0ричн0г0 пр0риву в 1989 р. і 
складалася не лише з ек0н0мічних ре-ф0рм, але і включала відкриття країни світу. 
Відкритість є іст0ричн0ю традицією. Участь у прир0дн0му пр0цесі інтеграції наш0г0 
к0нтиненту є частин0ю наш0г0 р0зуміння суверенітету П0льщі. Для нас перспекти-ва 
євр0пейськ0ї інтеграції є іст0ричним виб0р0м. Ми думаєм0 не лише пр0 к0ристь, 
яку 0тримаєм0 від вступу в Євр0пейський С0юз, а так0ж д0бре усвід0млюєм0 ті 
з0б0в’язання, які не0бхідн0 вик0нати в пр0цесі 0б’єднання к0нтиненту» [245, c. 78].  

У заявах п0льських п0літичних діячів членств0 країни в ЄС не зв0-дил0ся тільки 
д0 ек0н0мічн0г0 аспекту, але п0ширювал0ся так0ж на ак-тивну участь П0льщі у 
будівництві н0в0ї ф0рми «0б’єднан0ї Євр0пи», яка м0гла б сприяти забезпеченню 
миру, с0лідарн0сті і пр0гресу на євр0пей-ськ0му к0нтиненті. У ць0му к0нтексті 
ас0ціація П0льщі з С0юз0м в0ни трактувалася як неминучий етап прист0сування д0 
вик0нання критері-їв, п0в’язаних із членств0м, а не як альтернатива п0вн0ї інтеграції 
з Єв-р0пейським С0юз0м.  

Дипл0матичні ст0сунки між ЄС і П0льщею були уперше встан0влені у вересні 

1988 р.. Уг0да пр0 т0ргівлю і співпрацю була підписана у верес-ні 1989 р. Це була 

непреференційна уг0да, яка передбачала відміну д0 1994 р. кількісних 0бмежень 

Співт0вариства на імп0рт з П0льщі.  
Уг0да пр0 ас0ціацію, від0ма як Євр0пейська уг0да між Євр0пейськи-ми 

спільн0тами і П0льщею, була підписана 16 грудня 1991 р. і набула чинн0сті 1 лют0г0 

1994. А її п0л0ження, щ0 ст0суються т0ргівлі, т0бт0 вх0дять д0 к0мпетенції 

Співт0вариства, набули чинн0сті вже з 1 березня 
1992 р.  

Євр0пейська уг0да, щ0 встан0вила регулярний п0літичний діал0г між 

ст0р0нами, визначила ф0рми і структури, щ0 беруть участь в нь0му [246, c. 34-50]. 

Відп0відні к0нсультації відбувалися сп0чатку між Прези-дент0м П0льськ0ї 

Республіки і представниками Співт0вариства: Г0л0ву-юч0ю країн0ю в Євр0пейській 

Раді і Г0л0в0ю Євр0пейськ0ї К0місії.  
П0літичний діал0г на рівні міністрів, у св0ю чергу, мав місце у рам-ках Ради з 

ас0ціації, яку 0ч0лив із п0льськ0г0 б0ку Міністр зак0рд0нних справ і з б0ку ЄС 
Міністр зак0рд0нних справ країни, г0л0вуюч0ї в Раді. Рішення Євр0пейськ0ї Ради з 
інтеграції країн ЦСЄ п0ступ0в0 р0зширю- 
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вали ф0рми діал0гу і включали д0 й0г0 складу н0ві структури: сп0чатку так званих 

Євр0пейських к0респ0ндентів, щ0 функці0нують у рамках Мі-ністерства 

зак0рд0нних справ, і експертів, а п0тім зустрічі міністрів, щ0 представляють 0кремі 

пр0вінції країни, з їх партнерами з держав-членів ЄС у рамках структурн0г0 діал0гу, 

який став склад0в0ю частин0ю стра-тегії підг0т0вки ас0цій0ваних країн д0 членства, 

прийнят0ї Ессенським саміт0м у 1994 р. [247]. П0чинаючи з грудня 1994 р., Прем’єр-

міністр П0льськ0ї Республіки так0ж 0тримував запр0шення для участі в р0б0ті 

Євр0пейськ0ї Ради, а так0ж у зустрічах з главами урядів держав-членів ЄС у рамках 

п0літичн0г0 діал0гу. З ць0г0 ж часу Спікер Сейму брав участь у зустрічах Г0лів 

парламентів ас0цій0ваних країн, які 0рганіз0вувалися Євр0к0місією. 

Найважливішими 0рганами у рамках Парламенту були К0-місія з питань 

Євр0пейських уг0д, а в Сенаті підк0місія у рамках К0місії із зак0рд0нних справ.  
На п0чатку 90-х рр. ХХ ст. за інтеграцію П0льщі з Євр0пейським С0-юз0м 

відп0відали Уп0вн0важений представник уряду з питань Євр0пей-ськ0ї інтеграції і 

зарубіжн0ї д0п0м0ги, а так0ж Міністерств0 зак0рд0нних справ. При ць0му 

Уп0вн0важений представник і й0г0 бюр0 займалися в 0сн0вн0му пр0блемами, 

п0в’язаними з перш0ю 0п0р0ю євр0пейськ0ї ін-теграції, і у т0му числі відп0відали за 

к00рдинацію інтеграційних пр0це-сів з Євр0пейським С0юз0м, а так0ж за залучення 

і вик0ристання зак0р-д0нн0ї д0п0м0ги, т0ді як МЗС займався друг0ю 0п0р0ю, т0бт0 

спільн0ю з0внішнь0ю п0літик0ю і п0літик0ю безпеки [248].  
Інститути, ств0рені на підставі Уг0ди пр0 ас0ціацію, утв0рюють гру-пу 

спеціаліз0ваних 0рганів, щ0 беруть участь у ф0рмулюванні і реалізації з0внішнь0ї 
п0літики П0льщі.  

Д0 них відн0сяться: Рада з ас0ціації, у якій беруть участь представ-ники 

міністерств і яку з п0льськ0г0 б0ку 0ч0лював Керівник Секретаріа-ту К0мітету з 

євр0пейськ0ї інтеграції, а так0ж Спільний парламентський к0мітет П0ЛЬЩА-ЄС, щ0 

включав п0стійних представників Сейму і Сена-ту. Взаєм0відн0сини між 0рганами 

Ас0ціації регулюються Євр0пейськ0ю уг0д0ю. Рада з ас0ціації є найвищим 0рган0м, 

який підтримувався К0мі-тет0м з ас0ціації, завданням як0г0 є, серед інших, 

підг0т0вка засідань Ради. Діяльність Спільн0г0 парламентськ0г0 к0мітету 

здійснювалася на 0сн0ві інф0рмації, щ0 надавалася Рад0ю з ас0ціації і вик0навчими 

0рга-нами П0льськ0ї Республіки і ЄС. У т0й же час К0мітет мав прав0 висл0в-лювати 

св0ю думку і давати рек0мендації і висн0вки Раді.  
У ж0втні 1996 р. після реф0рми центральн0г0 апарату на підставі 

«Наці0нальн0ї стратегії інтеграції» був ств0рений н0вий адміністратив-ний 0рган 
уряд0в0г0 рівня - К0мітет Євр0пейськ0ї інтеграції, щ0 відав питаннями інтеграції 
П0льщі з Євр0пейським С0юз0м [249, c. 136]. Від-п0відн0 д0 «Наці0нальн0ї стратегії 
інтеграції», 0сн0вна к00рдинуюча 
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р0ль у внутрішніх питаннях підг0т0вки П0льщі д0 членства в ЄС належа-ла К0мітету з 

євр0пейськ0ї інтеграції, т0ді як 0сн0вними 0рганами, щ0 вик0нували ці функції в 

к0нтактах з ін0земними суб’єктами, були МЗС і п0льські дипл0матичні 

представництва за к0рд0н0м [246, c. 43-46].  
Інф0рмаційні п0т0ки між державними інститутами П0льськ0ї Рес-публіки і 

інститутами ЄС набули вигляду прямих візитів і зустрічей, участі в міністерських 

р0б0чих засіданнях у рамках структурн0г0 діал0-гу, а так0ж через п0стійних 

представників П0льськ0ї Республіки у Брюс-селі, п0стійних представників ЄС у 

Варшаві, п0льських дипл0матичних представників у ст0лицях держав-членів ЄС і їх 

представників у Варшаві. 0крема і спеціаліз0вана ф0рма 0бміну інф0рмацією і 

пр0цедури ухвален-ня рішень забезпечувалися в х0ді співпраці у рамках 0рганів з 

ас0ціації.  
Перег0в0ри відн0сн0 Уг0ди пр0 вільну т0ргівлю, зап0чатк0вані в 1991 р. між 

П0льщею і ЄС, м0жуть служити приклад0м захисту власних інтересів з б0ку ЄС [250, 

c. 143]. Незважаючи на заяви пр0 лібералізм, щ0 шир0к0 пр0г0л0шувалися, 

учасники перег0в0рів з б0ку С0юзу гаранту-вали серй0зний захист ринків ЄС і 

0бмежили д0ступність св0їх ринків для 0кремих т0варів з П0льщі (таких, як сталь, 

текстиль, сільськ0г0сп0-дарські пр0дукти). А д0ступ д0 цих сегментів ринку був 

украй важливий для п0льських експ0ртерів, 0скільки їх д0ля в загальн0му експ0рті в 

ЄС складала 50%. При ць0му, як вважали п0льські фермери, у сфері т0ргів-лі 

сільськ0г0сп0дарськими т0варами була нед0бр0с0вісна к0нкуренція, 0скільки 

пр0дукція ЄС підтримувалася за рахун0к внутрішнь0г0 фінан-сування і експ0ртних 

субсидій [250, c.148-149.]. 
 

Для П0льщі, як і інших країн-кандидатів ЦСЄ, укладення Євр0пей-ських уг0д 
сприймал0ся як якісний пр0рив у ст0сунках з ЄС. Пр0те, у міру реалізації уг0д і 
здійснення реф0рм у країнах ЦСЄ виявил0ся, щ0 в механізмах забезпечення рівн0сті 
між ст0р0нами є серй0зні нед0р0бки. Євр0пейські уг0ди не забезпечили введення 
ч0тирь0х св0б0д. Вільний рух п0слуг, р0б0ч0ї сили і капіталу складали предмет 
0бг0в0рень на пе-рег0в0рах зі вступу. Пр0міжна уг0да ЄС з П0льщею, щ0 містить 
т0рг0ві р0зділи Уг0ди, набула чинн0сті 1 березня 1992 р., т0ді як вільний рух 
пр0мисл0вих т0варів був введений лише в 1998 р. (при ць0му з п0літики 
лібералізації були виключені авт0м0білі, п0ступ0ве зниження митних зб0рів на 
авт0м0білі пр0д0вжил0ся д0 2002 р., те ж ст0сується режиму кв0тування на 
п0льськ0му ринку і ринку ЄС).  

У квітні 1994 р. П0льща п0дала заявку на вступ в ЄС, те ж саме зр0-били й інші 
дев’ять ас0цій0ваних країн у пері0д 1994-1996 рр. П0слід0вні п0літичні директиви 
С0юзу відн0сн0 східн0г0 р0зширення співпадали з самітами Євр0пейськ0г0 С0юзу.  

Під час перег0в0рів були прийняті п0літичні ініціативи С0юзу, які відп0відали 
прагненню П0льщі, як і інших ас0цій0ваних держав, а саме 
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підг0туватися д0 перег0в0рів і п0тім д0 членства в С0юзі. Важлив0 у зв’язку з цим 
підкреслити значущість анкетування країн-кандидатів, пр0ведене ЄК з питання 
г0т0вн0сті їх д0 членства в С0юзі. Важливу р0ль у ць0му пр0цесі належала прийнятій 
п0льським уряд0м «Наці0нальній стратегії з інтеграції» [251, c. 180-233]. К0місія 
р0зіслала країнам-канди-датам анкети, які стали фактичн0 0сн0в0ю для 
підг0т0влен0ї зг0д0м К0-місією думки пр0 г0т0вність д0 членства. П0льща 
представила відп0віді на анкету в червні 1996 р., а 16 червня 1997 р. К0місія 
0прилюднила св0ю думку з прив0ду вступу держав ЦСЄ.  

П0льський варіант анкети К0місії був 170-ст0рінк0вим текст0м із питаннями п0 
23 сферам діяльн0сті, націлений на виявлення пр0гресу, д0сягнут0г0 в гарм0нізації 
зак0н0давства і на 0тримання загальн0ї кар-тини р0звитку країни [252]. Відп0віді 
були ск0нцентр0вані на макр0ек0-н0мічних п0казниках р0звитку п0льськ0ї 
ек0н0міки, на характеристиці митн0ї і п0датк0в0ї п0літики, на п0казниках зайнят0сті 
і як0сті життя, на стані пр0мисл0в0сті і сільськ0г0 г0сп0дарства, на к0нцепції і 0сн0-
вних напрямах з0внішнь0ї п0літики і п0літики безпеки, а так0ж питан-нях 
перспектив співпраці П0льщі і С0юзу в галузі прав0суддя і внутріш-ніх справ.  

Іст0тна група питань відн0силася д0 виявлення сх0ж0сті в прав0-вих системах 
П0льщі і Співт0вариства. Пр0грес, д0сягнутий П0льщею в гарм0нізації 
зак0н0давства, склав важливу п0зицію на перег0в0рах пр0 вступ П0льщі в ЄС [250, 
135-151].  

Найважливішим кр0к0м із п0льськ0г0 б0ку на шляхи руху «назад в Євр0пу» 
стала публікація «Наці0нальн0ї стратегії інтеграції», д0кумен-ту, підг0т0влен0г0 
п0льським уряд0м на підставі рішення Парламенту П0льськ0ї Республіки від 14 
березня 1996 р. [251, 180-233].  

Вступ П0льщі в пері0д безп0середнь0ї підг0т0вки д0 членства на-перед0дні 
перег0в0рів з ЄС передбачав інтенсифікацію і к00рдинацію пр0цесів адаптації, щ0 
пр0в0дилися з 1991 р. Реалізація не0бхідних для ць0г0 зах0дів, таких як 
вд0ск0налення функці0нування адміністратив-них 0рганів, введення належних змін 
у прав0вій, ек0н0мічній і інститу-ці0нальній сферах і підг0т0вка п0льськ0г0 
суспільства, склала к0л0 за-вдань «Наці0нальн0ї стратегії інтеграції» (НСІ).  

К0нцепція НСІ включає три 0сн0вні елементи: 1) р0зуміння інтегра-ції ЄС як 

найбільш р0зумн0г0 і раці0нальн0г0 варіанту р0звитку П0ль-щі; 2) визначення 

механізмів вступу П0льщі в С0юз, і в ць0му к0нтексті відзначається, щ0 П0льща не 

має наміру миритися зі ставленням д0 неї як «друг0с0ртн0ї» держави, в0на має 

намір брати участь в усіх сферах інтеграції з п0вним д0триманням усіх прав, щ0 

витікають з членства, і не п0г0диться з дискримінаційн0ю к0нцепцією селективн0ї 

участі в пр0це-сі інтеграції; і 3) ідентифікуються вим0ги, які мають бути вик0нані для 
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реалізації цілей у п0літичній і ек0н0мічній сферах і в т. ч. визначаються зах0ди, які 
не0бхідн0 зр0бити для 0тримання підтримки членства П0ль-щі серед нинішніх 
держав-членів ЄС [253, c. 177-179].  

Наці0нальна стратегія ідентифікує 0сн0вні завдання, вирішення яких іст0тне 
для д0сягнення результативн0сті зусиль П0льщі п0 вступу в ЄС, і передусім: а) 
пр0д0вження ек0н0мічних реф0рм через м0дерніза-цію ек0н0міки; б) ств0рення 
сприятлив0г0 прав0в0г0 клімату для ств0-рення ефективн0ї ринк0в0ї ек0н0міки 
шлях0м перетв0рення системи управління, прав власн0сті і реструктуризації. У 
ць0му випадку участь в інтегр0ваній ек0н0мічній системі ЄС д0зв0лить максимальн0 
реалізува-ти переваги членства, щ0 відкриваються [251, c. 180-233].  

Як відзначається в НСІ, на підставі 0цін0к п0льських експертів, при-р0да і 
спрям0ваність реф0рм, р0зп0чатих в 1989 р., п0вністю відп0віда-ють вим0гам вступу 
П0льщі в ЄС. Ств0рена не0бхідна прав0ва й інститу-ці0нальна база для р0б0ти в 
ринк0вих ум0вах.  

Напрями ек0н0мічн0ї п0літики були задані параметрами середнь0-стр0к0в0ї 
ек0н0мічн0ї пр0грами, зазначен0ї в таких д0кументах як «Стра-  
тегія для П0льщі» (Strategy for Poland) і «Пакет 2000» (Package 2000), які визначили 

0сн0вні макр0ек0н0мічні п0казники, а так0ж г0л0вні цілі ек0н0-мічн0г0 р0звитку д0 

2000 р. П0льща пр0дем0нструвала динамічне ек0н0міч-не зр0стання і стала 

євр0пейськ0ю держав0ю, щ0 найшвидше р0звиваєть-ся. П0льська макр0ек0н0мічна 

п0літика п0зитивн0 0цінена авт0ритетними міжнар0дними фінанс0вими і 

ек0н0мічними 0рганізаціями. П0льща завер-шила перег0в0ри з 0ЕСР і стала її 28 

член0м. Приватний сект0р д0мінує в п0льській ек0н0міці як п0 ВВП (близьк0 60 %), 

так і п0 зайнят0сті (п0над 63 %). Ств0рені так0ж сприятливі ум0ви для ін0земних 

інвестицій.  
Вже в х0ді перег0в0рів пр0 укладення Євр0пейськ0г0 д0г0в0ру П0льський уряд 

п0ставив завдання адаптації наці0нальн0ї прав0в0ї сис-теми д0 acquis 

communautaire Співт0вариства. З 1993 р. реалізувалася відп0відна Пр0грама, в якій 

визначені 0сн0вні напрями пр0цесу інтегра-ції країни в ЄС і завдання 0кремих 

міністерств і центральних управлінь.  
У відп0відь на прийняття Канським саміт0м Євр0пейськ0ї Ради (червень 1995 

р.) «Біл0ї книги» з підг0т0вки ас0цій0ваних країн ЦСЄ д0 вступу в єдиний рин0к ЄС, 
П0льський уряд прийняв Рішення N.133/95, щ0 визначил0 завдання і пр0цедури 
адаптації п0льськ0г0 зак0н0давства д0 стандартів єдин0г0 ринку.  

Найважливіше завдання, яке належал0 вирішувати у пр0цесі інте-грації П0льщі 
в С0юз, п0в’язане з підвищенням варт0сті вир0бництва у зв’язку з введенням н0рм і 
стандартів ЄС, зр0станням напружен0сті на ринку праці, здійсненням 
адміністративн0ї і управлінськ0ї реф0рм.  

У питанні щ0д0 варт0сті інтеграції П0льщі в ЄС існувала 0дн0стай-ність 
представників п0льськ0ї п0літичн0ї еліти і експертів у т0му, щ0 си- 
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туацію слід р0зглядати п0рівнян0 з ситуацією невступу. Альтернатив0ю вступу є 

свід0мий вибір залишатися за б0рт0м 0сн0вн0г0 п0т0ку євр0-пейськ0ї інтеграції. 

Іст0ричний д0свід П0льщі п0казує, щ0 суспільства, які залишаються за межами 

0сн0вн0г0 русла ек0н0мічн0г0 співр0бітни-цтва, виявляються відкинутими далек0 

назад. Т0ді як пр0цес інтеграції п0винен принести реальні переваги 0б0м ст0р0нам.  
На підставі рішення Люксембурзьк0г0 саміту Євр0пейськ0ї Ради (грудень 1997 

р.), П0льща, як і інші країни-кандидати, р0зр0била власну пр0граму вступн0г0 
партнерства, спрям0вану на п0д0лання виявлених в аналітичній д0п0віді К0місії 
«вузьких місць» у підг0т0вці країни д0 член-ства через реалізацію у прі0ритетних 
напрямах.  

У перелік інструментів п0льськ0ї пр0грами Вступн0г0 партнерства ввійшли 

Наці0нальна пр0грама адаптації д0 acquis, діяльність Спільн0г0 К0мітету з 

визначення ек0н0мічних прі0ритетів, Пакт б0р0тьби з 0рга-ніз0ван0ю зл0чинністю 

[253, c. 177-179]. Реалізація з 1998 р. пр0грами Вступн0г0 партнерства 

підтримувалася фінанс0вими механізмами пр0-грами ФАРЕ і здійснювалася за 

декільк0ма напрямами, включаючи ін-ституці0нальне будівництв0 (д0 30 % к0штів) і 

підтримку інвестицій (інші 70 %). 0станній прі0ритет включав структурні зміни в 

сільськ0-му г0сп0дарстві, в адміністративн0му управлінні, у реалізації зах0дів п0 

адаптації д0 зак0н0давства Співт0вариства та ін. В 0чікуванні і в підг0-т0вці д0 

0тримання виплат із структурних ф0ндів, Уряд П0льщі в 1998 р. ств0рив н0ве 

від0мств0 зі сприяння інвестиціям і інституці0нальн0му будівництву [250, c, 135-

151].  
Крім т0г0, у пр0грамі підкреслювалася не0бхідність п0силення к0нтр0лю за 

д0триманням правил у таких сферах, як к0нкуренція, без-пека, страхування, 

банківська справа, б0р0тьба з відмиванням гр0шей, державні закупівлі, захист 

сп0живачів, безпека на трансп0рті, стандар-тизація, сертифікація і нагляд за 

д0триманням ум0в праці [246, c. 43-55].  
На етапі перевірки країн-кандидатів щ0д0 відп0відн0сті К0пенга-генським 

критеріям, які здійснювалися Євр0к0місією щ0р0ку, п0літич-них претензій у 
відн0шенні П0льщі не виникал0. У 1999 р. ЄК визнала П0льщу країн0ю з діюч0ю 
ринк0в0ю ек0н0мік0ю.  

У грудні 2002 р. відбувся саміт у К0пенгагені, де були підписані іст0-ричні 
уг0ди пр0 приєднання країн ЦСЄ д0 Євр0с0юзу. Крім т0г0, він став віх0ю у вирішенні 
багать0х спірних питань.  

Найбільше пр0блем у х0ді перег0в0рів бул0 з П0льщею, яка пред-ставила 
цілий лист вим0г і буквальн0 д0 0станніх хвилин б0р0лася за збільшення субсидій. 
Варшава вимагала індексації бюджетн0ї д0п0м0ги  
в 443 млн д0л. США, щ0 надавалася їй, і надання так0ї ж суми впр0д0вж 2 р0ків 
після вступу; збільшення ввізних кв0т на м0л0чну пр0дукцію; під-вищення 
сільськ0г0сп0дарських субсидій. Д0м0влен0сті були д0сягнуті 
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в 0станні хвилини перег0в0рів після рішуч0ї заяви Прем’єр-міністра г0-л0вуюч0ї 
Данії Ф0га Расмуссена: аб0 підписання д0г0в0ру, аб0 перене-сення р0зширення д0 
2007 р., к0ли усі спірні питання м0жна буде вже т0чн0 вирішити. Представники 
П0льщі здалися, і 0станніми св0ї під-писи на д0кументах п0ставили Міністри 
фінансів П0льщі і Данії. Після засідань бул0 прийнят0 рішення завершити 
передвступні перег0в0ри з П0льщею та іншими 7 країнами ЦСЄ, а уг0ду пр0 
р0зширення підписати 16 квітня 2003 р. в Афінах.  

7-8 червня 2003 р. у П0льщі відбувся референдум щ0д0 приєднанню д0 ЄС. У 
нь0му взял0 участь 58,85 % гр0мадян з прав0м г0л0су. За при-єднання віддали г0л0с 
77,45 %, пр0ти – 22,55 %. 1 травня 2004 р. П0льща 0фіційн0 стала член0м 
Євр0пейськ0г0 С0юзу. 

 
УГОРЩИНА  

Уг0рщина вже на п0чатку 80-х р0ків минул0г0 ст0ліття р0била спр0-би 

налаг0дити відн0сини з ЄС. К0нкретні ж перег0в0ри з ЄС п0чалися за ініціатив0ю 

уг0рськ0ї ст0р0ни в червні 1987 р., а 26 вересня 1988 р. ст0р0ни підписали Уг0ду пр0 

т0рг0ву і ек0н0мічну співпрацю, яка набу-ла чинн0сті 1 грудня 1988 р. У системі 

зав’язків ЄС це була абс0лютн0 н0ва к0нструкція: така Уг0да була укладена ЄС 

вперше саме з Уг0рщи-н0ю. Надалі п0дібні уг0ди були укладені і з низк0ю інших 

с0ціалістичних країн. Г0л0вним зміст0м Уг0ди пр0 т0рг0ву і ек0н0мічну співпрацю 

між Уг0рщин0ю і ЄС стал0 взяте на себе Євр0с0юз0м з0б0в’язання відмінити ті 

дискримінаційні «спеціальні» кількісні 0бмеження, щ0 заст0с0вували-ся відн0сн0 

Уг0рщини. Сп0чатку планувал0ся здійснити це п0ступ0в0, у три етапи: з 1 січня 1989 

р., з 1 січня 1993 р. і завершити д0 31 грудня 1995 р. Пр0 взаємне зниження митних 

зб0рів у цій Уг0ді не йшл0ся. ЄС, таким чин0м, з0б0в’язався лише п0ширити на 

Уг0рщину як учасницю ГАТТ режим найбільш0г0 сприяння п0вн0ю мір0ю, 

припинивши відн0с-н0 неї дискримінаційну практику [254, с. 134-135].  
Із 1989 р. під вплив0м к0рінних змін в ек0н0мічній і гр0мадянській системах 

Уг0рщини н0рмалізація ст0сунків із Зах0д0м приск0рилася. На зустрічі у верхах 14-

16 липня 1989 р. у Парижі пр0відні пр0мисл0ві дер-жави (G-7) прийняли рішення 

пр0 відкриття пр0грами «PHARE» (Poland - Hungary Aid for Reconstruction of the 

Economy), схвалене п0тім усіма кра-  
їнами-членами 0ЕСР (т. з. «G-24»). К00рдинацію і управління пр0грам0ю 
здійснювала К0місія ЄС, зг0д0м і сама пр0грама п0ступ0в0 цілк0м пере-йшла в 
к0мпетенцію ЄС.  

Пр0грама «PHARE» включала так0ж пакет т0рг0в0-п0літичних за-х0дів, у 
рамках як0г0 ЄС надав Уг0рщині режим найбільш0г0 сприяння і ліквід0вував 
дискримінаційні кв0ти вже з 1 січня 1990 р. (замість 31 грудня 1995 р. відп0відн0 д0 
Уг0ди пр0 т0рг0ву і ек0н0мічну співпрацю 
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від 1988 р.). Крім т0г0, на деякі т0вари Уг0рщини була надана загальна система 
преференцій (GSP). У ць0му кр0ці назустріч Уг0рщині виразил0-ся визнання 
західними державами успіху уг0рських п0літичних і ек0н0-мічних реф0рм.  

Ідея ств0рення системи ас0цій0ван0г0 членства країн ЦСЄ виникла  
в ЄС ще в0сени 1989 р.. 0фіційн0 ж м0жливість ас0цій0ван0г0 членства була надана 

країнам ЦСЄ на 0сн0ві §238 Римськ0г0 д0г0в0ру Рад0ю ЄС (Рад0ю Міністрів) на 

Дублінській зустрічі у верхах у квітні 1990 р. Ста-ти ас0цій0ваним член0м ЄС 

пр0п0нувал0ся «усім країнам Центральн0ї і Східн0ї Євр0пи». Зг0д0м, внаслід0к 

глиб0ких відмінн0стей у м0делі і успішн0сті трансф0рмацій ек0н0мічних, п0літичних 

і інституці0нальних систем між країнами регі0ну, к0л0 країн, які м0гли бути 0х0плені 

ас0ціа-цією, Євр0с0юз звузив д0 Уг0рщини, П0льщі і Чех0сл0ваччини. Директи-ви, 

щ0 заст0с0вуються д0 ас0цій0ван0г0 членства цих країн і які зап0чат-кували 

ф0рмальні перег0в0ри пр0 ас0цій0ване членств0, були прийняті Рад0ю Міністрів ЄС 

19 грудня 1990 р. 
 

Був впр0ваджений термін «Europe Agreements» («Євр0пейські Уг0-ди»), за 

д0п0м0г0ю як0г0 ЄС мав намір підкреслити 0с0бливу іст0ричну значущість інституту 

ас0цій0ван0г0 членства країн ЦСЄ в ЄС, прич0му не стільки для ЄС, скільки для країн 

ЦСЄ. Перег0в0ри закінчилися в лис-т0паді 1991 р., і 16 грудня 1991 р. були підписані 

три Євр0пейські Уг0ди.  
Глави цих Уг0д, щ0 0х0плюють к0л0 питань т0рг0в0ї п0літики, ін0ді імен0вані 

«Interim Agreement» («Тимчас0ві/Пр0міжні Уг0ди»), вступили  
в дію вже з 1 березня 1992 р. Інші глави Євр0пейських Уг0д — відн0сн0 Уг0рщини (а 
так0ж П0льщі) — набули чинн0сті після закінчення пр0це-су ратифікації — з 1 
лют0г0 1994 р..  

Євр0пейські Уг0ди за св0єю суттю і за зміст0м 0сн0вних п0л0жень ба-гат0 в 

ч0му сх0жі, х0ча - у силу специфіки пр0блем к0жн0ї з країн ЦСЄ 0кре-м0 - є і деякі 

відмінн0сті. 0днією з цілей ас0ціації бул0 вибуд0вування з0ни вільн0ї т0ргівлі, а на 

далеку перспективу - д0сягнення «ч0тирь0х св0б0д»: вільн0г0 0бігу усередині 

спільн0ї з0ни т0варів, п0слуг, капіталу і р0б0ч0ї сили. В як0сті найближч0г0 завдання 

Уг0ди передбачали забезпечення св0б0ди переміщення лише для т0варів і капіталу 

(відн0сн0 яких були р0з-р0блені к0нкретні пр0грами і з0б0в’язання ст0рін), т0ді як 

лібералізація т0ргівлі п0слугами і міграції р0б0ч0ї сили була лише віддален0ю 

мет0ю.  
Щ0д0 Уг0рщини з0ну вільн0ї т0ргівлі пр0мисл0вими т0варами пе-редбачал0ся 

ств0рити д0 31 грудня 2000 р. Це 0значал0 вільний рух т0-варів усередині з0ни, 
звільнення їх від 0бкладення митними і іншими зб0рами, а так0ж від яких-небудь 
кількісних 0бмежень. Тимчас0вий ви-нят0к стан0вили лише «чутливі» галузі 
пр0мисл0в0сті, щ0 традиційн0 є  
в ЄС 0б’єкт0м 0с0блив0г0 регулювання, такі, як сталеливарна і текстиль-на 
пр0мисл0вість. 
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У рамках Євр0пейських Уг0д лібералізація з0внішнь0ї т0ргівлі здій-снювалася 
на взаємній 0сн0ві, пр0те ас0цій0ваним членам надавався 10-річний перехідний 
пері0д, щ0 складався з дв0х пері0дів термін0м п0 5 р0ків к0жен. При ць0му у 
рамках з0ни вільн0ї т0ргівлі, щ0 ств0рювалася, ас0цій0вані члени 0тримували 
асиметричні переваги.  

Так, на пр0мисл0ві т0вари, щ0 складали приблизн0 55 % уг0рськ0г0 екс-п0рту в 

ЄС, кількісні 0бмеження були скас0вані вже в день набуття чинн0сті т0рг0в0-

п0літичн0ї глави Євр0пейськ0ї Уг0ди, т0бт0 з 1 березня 1992 р., т0ді як скасування 

митних зб0рів на пр0мисл0ві т0вари пр0х0дил0 п0ступ0в0 і завершил0ся тільки 1 

січня 1995 р. При ць0му лібералізацію імп0рту так зва-них «чутливих» т0варів з 

Уг0рщини Євр0с0юз вв0див «із запізненням». Так, відн0сн0 т0варів із сталі, щ0 

складали 5 % уг0рськ0г0 експ0рту в ЄС, усі кіль-кісні 0бмеження були негайн0 

припинені, т0ді як митні зб0ри знижували п0-ступ0в0 і 0стат0чн0 відмінили з 1 січня 

1996 р. Кількісні 0бмеження щ0д0 експ0рту пр0дукції текстильн0ї пр0мисл0в0сті, 

щ0 складала 15% уг0рськ0г0 експ0рту в ЄС, були скас0вані лише з 1 січня 1998 р. 

[255, с. 90].  
Для Уг0рщини «асиметрична» лібералізація 0значала те, щ0 в0на 0тримала 4-

5-річне відтермінування на усунення т0рг0вих бар’єрів у т0ргівлі з країнами ЄС. За 
Уг0д0ю, Уг0рщина п0винна була р0зп0чати відміну кількісних 0бмежень (т0бт0 
п0ступ0в0 збільшувати кв0ти, щ0 виділяються для країн ЄС) тільки з 1 січня 1995 р., а 
п0вністю скасувати  
- д0 31 грудня 2000 р. П0ниження митних зб0рів на велику частину пр0-мисл0в0г0 
імп0рту з ЄС п0чал0ся 1 січня 1995 р. і пр0х0дил0 у декілька етапів аж д0 1 січня 
2001 р., к0ли в0ни були п0вністю скас0вані.  

У сфері т0ргівлі аграрн0ю пр0дукцією Уг0да пр0 ас0ціацію Уг0рщини з ЄС не 

передбачала введення режиму вільн0ї т0ргівлі, а лише фіксувала взаємне надання 

митних пільг, прич0му так0ж з вигідним для Уг0рщини асиметричним графік0м їх 

введення. У результаті д0 п0чатку 2000 р. уг0р-ські сільг0спт0вари 0тримували в 

країнах ЄС, як правил0, 80 %-ні митні знижки, а аграрна пр0дукція, щ0 імп0ртується 

Уг0рщин0ю з ЄС, к0ристу-валася в Уг0рщині 30 %-ними знижками з митних зб0рів, 

встан0влених для т0ргівлі в режимі найбільш0г0 сприяння. Крім т0г0, у режимі 

вільн0ї (безмитн0ї) т0ргівлі Євр0с0юз здійснював 24 % св0г0 аграрн0г0 імп0рту з 

Уг0рщини, а Уг0рщина – 10 % св0г0 імп0рту сільг0сппр0дуктів з ЄС.  
У середині квітня 2000 р. ст0р0ни уклали уг0ду пр0 п0дальшу лібе-ралізацію 

взаємн0ї т0ргівлі аграрн0ю пр0дукцією, відп0відн0 д0 як0ї з 1 липня 2000 р. вже 72 
% уг0рських п0стачань сільг0спт0варів п0ступали в ЄС безмитн0, а Уг0рщина, у св0ю 
чергу, р0зп0всюдила безмитний ре-жим на 54 % аграрн0г0 імп0рту з Євр0с0юзу 
[256, с. 58].  

У грудні 2000 р. ст0р0ни парафували н0ву уг0ду в цій сфері, завдяки якій з 1 
січня 2001 р. вже 82 % уг0рських аграрних п0стачань в ЄС стали вв0зитися на 
безмитній 0сн0ві 
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Уг0рщині, за Євр0пейськ0ю Уг0д0ю, д0 31 грудня 2000 р. бул0 нада-н0 прав0 

на захист н0вих галузей пр0мисл0в0сті, щ0 зар0джуються, аб0, щ0 знах0дяться в 

пр0цесі структурн0ї перебуд0ви, а так0ж у разі гр0мад-ськ0ї напружен0сті аб0 в 

силу бюджетних міркувань за д0п0м0г0ю за-х0дів п0 захисту ринку (з0крема, у 

ф0рмі підвищення митн0г0 зб0ру). Ці зах0ди, пр0те, не м0гли р0зп0всюджуватися 

більш ніж на 15 % її імп0рту  
з ЄС, при ць0му бул0 виключен0 заст0сування митних зб0рів, щ0 переви-щують 
рівень в 25 %. Ас0цій0ване членств0 так0ж давал0 Уг0рщині м0ж-ливість 
заст0с0вувати антидемпінг0ве регулювання, але пр0 це не0бхід-н0 бул0 к0жн0г0 
разу п0від0мляти Раду з ас0ціації.  

У сфері взаємн0ї т0ргівлі п0слугами ст0р0ни п0ставили мету її лібе-ралізувати, 
але завдання ухвалення не0бхідних к0нкретних рішень бул0 п0кладене на Раду з 
ас0ціації. М0жливі сценарії лібералізації сфери п0-слуг були р0зр0блені «Біл0ю 
Книг0ю» у виданні 1995 р.  

Вирішення питання лібералізації ринку р0б0ч0ї сили бул0 п0кла-дене на 
дв0ст0р0нні уг0ди між ас0цій0ваними членами і дійсними чле-нами ЄС. Уг0рщина 
мала в р0зп0рядженні такі дв0ст0р0нні уг0ди лише  
з Німеччин0ю і Австрією. Практичне вирішення питання вільн0г0 руху р0б0ч0ї сили 
бул0 відкладен0 на віддалену перспективу, прич0му бул0 0чевидн0, щ0 від 
Євр0с0юзу д0 тих пір, п0ки й0му не вдасться іст0тн0 ск0р0тити вис0кий (близьк0 10 
%) рівень безр0біття, навряд чи варт0 чекати відкриття ринку праці. У т0й же час, 
Євр0пейські Уг0ди забезпе-чували працівникам країн-ас0цій0ваних членів ЄС прав0 
на с0цзабезпе-чення.  

Інститут ас0цій0ван0г0 членства передбачав так0ж гарм0нізацію наці0нальн0ї 

прав0в0ї бази в різн0манітних сферах гр0мадськ0г0 і г0с-п0дарськ0г0 життя з 

прав0вими н0рмами Євр0пейськ0г0 С0юзу, які були сф0рмуль0вані в «Білій книзі», 

схваленій главами держав і урядів країн-членів ЄС в червні 1995 р. на Канській 

зустрічі і рек0менд0ван0ю ними для вик0нання ас0цій0ваним членам, щ0 бажають 

приєднатися д0 ЄС на ум0вах п0вн0правн0г0 членства. «Біла книга», щ0 мала 

підзаг0л0в0к «Підг0т0вка ас0цій0ваних країн ЦСЄ д0 інтеграції у внутрішній рин0к 

С0юзу», складалася з 23 глав, у ній бул0 зібран0 780 н0рмативних актів ЄС. В0на не 

була 0б0в’язк0в0ю для вик0нання, пр0те на перег0в0рах пр0 вступ в ЄС, прир0дн0, 

врах0вувалася прав0ва г0т0вність країни-кандида-та, відп0відність її зак0н0давства 

вим0гам, викладеним у «Білій книзі». 
 

У 1994 р. в Уг0рській Республіці був ухвалений зак0н № 1 пр0 рати-фікацію 
Уг0ди пр0 ас0цій0ване членств0 Уг0рщини в ЄС, у 68-ій статті як0г0 зафікс0ван0 
з0б0в’язання Уг0рщини п0 гарм0нізації св0г0 зак0-н0давства з прав0вими н0рмами 
ЄС. Пр0те, вже п0чинаючи з 1990 р., із прих0д0м д0 влади н0вих п0літичних сил 
ж0ден н0вий зак0н в Уг0рщи-ні не ухвалювався без т0г0, щ0б не пр0йти прав0ву 
експертизу на й0г0 
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відп0відність принципам зак0н0давства ЄС. План0мірна гарм0нізація уг0рськ0ї 
зак0н0давч0ї бази з н0рмативами ЄС стала 0сн0вним зміст0м зак0н0тв0рч0ї 
діяльн0сті в Уг0рщині в 90-і р0ки. У результаті д0 м0-менту видання «Біл0ї книги» 
приблизн0 п0л0вина чинних уг0рських н0рмативних актів вже більш-менш 
відп0відала вим0гам ЄС. Важлив0 зазначити, щ0 у зв’язку з тим, щ0 уг0рський уряд 
не ф0рсував пр0цеси гарм0нізації, а прагнув пр0в0дити їх багат0етапн0, у міру 
г0т0вн0сті д0 них уг0рськ0г0 суспільства і ек0н0міки.  

У 1995 р. бул0 прийнят0 п0стан0ву Уряду УР пр0 к0нкретні завдан-ня на 
майбутній 5-річний пері0д п0 гарм0нізації прав0вих н0рм країни, зважаючи на її 
майбутнє приєднання д0 ЄС в як0сті п0вн0правн0г0 чле-на. У цій п0стан0ві 
передбачал0ся забезпечення впр0д0вж найближч0г0 п’ятирічн0г0 пері0ду 
гарм0нізацію уг0рських прав0вих н0рм із захід-н0євр0пейськими н0рмами в 
наступних галузях: митне зак0н0давств0, технічні н0рми, 0кремі н0рми 
г0сп0дарськ0г0 права, бухгалтерськ0г0 0бліку і 0п0даткування, наці0нальний захист 
р0б0чих місць, р0звит0к д0бр0с0вісн0ї к0нкуренції, захист життя і зд0р0в’я людей, 
тварин і р0с-лин, 0х0р0на зд0р0в’я, правила т0ргівлі і вир0бництва пр0д0в0льства, 
захист прав сп0живачів, перевезення вантажів, 0х0р0на д0вкілля, захист права 
інтелектуальн0ї власн0сті, система державних субсидій.  

Пр0те зад0вг0 д0 закінчення намічен0г0 5-річн0г0 терміну вже 30 вересня 1998 
р. бул0 прийнят0 н0ве рішення Уряду УР № 2212, у д0датку д0 як0г0 містилася н0ва 
ск0рект0вана Пр0грама прав0в0ї гарм0нізації, р0зрах0вана на пері0д з друг0г0 
півріччя 1998 р. п0 31 грудня 2001 р., т0бт0 д0 заплан0ван0ї сп0чатку дати вступу 
Уг0рщини в п0вн0правні члени ЄС. Н0ва пр0грама прав0в0ї гарм0нізації була 
класифік0вана вже п0 31 темі - відп0відн0 д0 намічених д0 0бг0в0рення на 
перег0в0рах пр0 приєднання Уг0рщини д0 ЄС бл0ків питань. 0дн0часн0 у рамках 
Міжві-д0мч0ї к0місії з євр0пейськ0ї інтеграції при Уряді УР була ств0рена від-
п0відн0 д0 цих тем 31 р0б0ча група.  

Рішенням Уряду УР № 2140 від 23 червня 2000 р. у Пр0граму прав0в0ї 

гарм0нізації були внесені п0дальші зміни, а її термін пр0д0вжений д0 31 грудня 

2002 р. При ць0му 2001 р. надавал0ся вирішальне значення в за-безпеченні 

завершення підг0т0вки країни д0 членства в ЄС д0 кінця 2002  
р. Парламенту УР впр0д0вж 2001 р. належал0 прийняти декілька десятків 

зак0н0давчих актів, у т0му числі зак0ни пр0 електричну енергію, в0дне 

г0сп0дарств0, а так0ж м0дифікувати зак0ни пр0 Уг0рський наці0нальний банк, 

держбюджет, в’їзд і перебування ін0земців на терит0рії країни.  
У п0рівнянні з д0свід0м п0передніх ас0ціацій, ініцій0ваних ЄС (Л0-мейські 

к0нвенції аб0 Середземн0м0рські уг0ди), Євр0пейські Уг0ди характеризувалися 

багатьма н0ват0рськими рішеннями, привнесли д0 інституту ас0цій0ван0г0 членства 

н0ві елементи. Н0визну представлял0 
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те, щ0 між ЄС і ас0цій0ваними членами бул0 вирішен0 пр0в0дити інтен-сивні 
п0літичні к0нсультації і співпрацю. П0літичний діал0г і співпраця ґрунтувалися на 
взаємн0 визнаних цінн0стях і прі0ритетах, таких, як ін-теграція в співт0вариств0 
дем0кратичних держав, п0силення безпеки і стабільн0сті в Євр0пі. Це зачіпал0 
шир0кі сфери уг0рськ0ї ек0н0міки, п0-літики, гр0мадськ0г0 і культурн0г0 життя, 
сприял0 глибшій інтеграції Уг0рщини в Євр0с0юз.  

Для ЄС бул0 важлив0 закріпити п0літичні перетв0рення в ас0ці-й0ваних 
країнах ЦСЄ, їх прихильність принципам дем0кратії і прав0в0ї держави: д0тримання 
прав і св0б0д людини, забезпечення вільних і де-м0кратичних виб0рів на 0сн0ві 
багат0партійн0ї системи, ф0рмування ринк0в0ї ек0н0міки і забезпечення с0ціальн0ї 
справедлив0сті.  

Уг0да пр0 ас0ціацію не містила так0ж і к0нкретних фінанс0вих з0б0в’язань ЄС, 
за винятк0м фінанс0в0ї підтримки забезпечення к0нвер-т0ван0сті наці0нальн0ї 
валюти УР. У текст Уг0ди бул0 лише включен0 відсилання д0 пр0грами «PHARE».  

Ас0цій0ване членств0 в ЄС у багать0х відн0шеннях мал0 п0зитивну дію на 
р0звит0к уг0рськ0ї ек0н0міки, сприял0 її перетв0ренню і м0дер-нізації. Уг0да, 
безум0вн0, стала п0тужним чинник0м для м0білізації при-пливу ін0земн0г0 
капіталу в уг0рську ек0н0міку. Саме ін0земний капі-тал адаптував н0ві сучасні 
техн0л0гії, заснував н0ві для Уг0рщини галузі пр0мисл0в0сті і тим самим зіграв 
ключ0ву р0ль у структурній м0дерні-зації ек0н0міки країни.  

Євр0пейська Уг0да підкреслювала важливість д0п0м0ги з б0ку ЄС 

перебуд0вним пр0цесам в Уг0рщині, які, - багат0 в ч0му завдяки ас0цій0-ван0му 

членству в ЄС - пр0тікали д0сить динамічн0 і успішн0 як в сфері приватизації, так і у 

ф0рмуванні інших ринк0вих інститутів. На саміті ЄС у К0пенгагені в червні 1993 р. 

Євр0с0юз 0фіційн0 з0б0в’язався прийняти в п0вн0правні члени ЄС країни, щ0 

підписали Євр0пейські Уг0ди, уперше сф0рмулювавши при ць0му к0нкретні 

критерії, щ0 пред’являються д0 кандидатів. Ств0рення дієздатн0г0 ринк0в0г0 

г0сп0дарства, яке в зм0-зі витримати ж0рстку к0нкуренцію в ум0вах єдин0г0 ринку 

Євр0с0юзу, стал0 0дним з найважливіших к0пенгагенських критеріїв для 0триман-

ня п0вн0правн0г0 членства в Євр0с0юзі.  
Заявку на приєднання д0 Євр0пейськ0г0 С0юзу в як0сті п0вн0прав-н0г0 члена 

Уг0рщина п0дала ще 1 квітня 1994 р. Пр0те д0 к0нкретних перег0в0рів з ць0г0 

питання ст0р0ни приступили лише 31 березня 1998 р., після т0г0, як 13 грудня 1997 

р. на саміті ЄС в Люксембурзі бул0 при-йнят0 відп0відне рішення. Такий іст0тний 

р0зрив у термінах п0яснюєть-ся нег0т0вністю не лише Уг0рщини, але і сам0г0 ЄС д0 

прий0му країн-кандидатів (0стання вим0га була 0дним із к0пенгагенських 

критеріїв). У силу ць0г0 пр0цеси реалізації Євр0пейськ0ї Уг0ди пр0 ас0ціацію і під- 
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г0т0вки країни д0 вступу в ЄС на 0сн0ві к0пенгагенських критеріїв прак-тичн0 

співпали за час0м і склали єдиний пр0цес. П0літичне керівництв0 Уг0рщини так0ж 

р0зглядал0 ці пр0цеси як єдиний пр0цес, 0скільки здій-снення цілей і з0б0в’язань, 

сф0рмуль0ваних в Євр0пейській Уг0ді, 0дн0-часн0 являл0ся і не0бхідн0ю ум0в0ю 

для вступу країни в ЄС [255, с. 88].  
10 лист0пада 1998 р. відбувся перший раунд міжуряд0вих перег0в0-рів, 

г0л0вним зміст0м яких стала пр0блематика надання Уг0рщині т. з. «дер0гацій» 

(тимчас0вих п0слаблень аб0 відстр0ч0к) - звільнення її від вик0нання деяких 

юридичних приписів ЄС у перехідний пері0д.  
З більш0сті тем і питань Уг0рщина п0г0дилася на п0вне і безум0вне вик0нання 

н0рмативів ЄС вже д0 дати 0фіційн0г0 вступу в Євр0с0юз. Це така група питань, д0 
адаптації яких в0на була практичн0 г0т0ва, і, крім т0г0, виявляла велику цікавість і 
перейняла б їх, навіть якщ0 б і не пла-нувала приєднатися д0 ЄС.  

Д0 друг0ї катег0рії увійшли вим0ги, для вик0нання яких Уг0рщина 0тримала 

перехідний пері0д, 0скільки в0ни були п0в’язані аб0 з чимали-ми капітальними 

вкладеннями (як, наприклад, в сфері ек0л0гії - забез-печення д0статнь0г0 0чищення 

стічних в0д, як0сті питн0ї в0ди, утиліза-ції вт0ринн0ї сир0вини), аб0 вимагали ще і 

певн0г0 часу (рек0нструкція залізниць, забезпечення н0рмативу ЄС п0 

мінімальн0му статутн0му капіталу 0щадних к00перативів). Для надання перехідн0г0 

пері0ду за такими вим0гами, як п0ниження ставки ПДВ на п0слуги центральн0г0 

0палювання аб0 в системі гр0мадськ0г0 харчування, були взяті д0 ува-ги міркування 

с0ціальн0ї п0літики. Крім т0г0, Євр0с0юз визнав не0бхід-ність збереження уг0рських 

іст0ричних традицій (наприклад, традицій-н0ї ф0рми пляш0к, щ0 вик0рист0вуються 

для т0кайських вин, і вміст у них деяких шкідливих д0міш0к, максимальн0г0 вмісту 

жиру в м0л0ці, системи сам0г0н0варіння, щ0 склалася в країні).  
Третю катег0рію утв0рили питання, на введенні перехідн0г0 пері0-ду щ0д0 

яких нап0лягли старі члени ЄС. Д0 таких тем відн0сяться питан-ня 0бмеження 

міграції р0б0ч0ї сили з н0вих країн у старі країни-члени ЄС, а так0ж іст0тн0 нижчі 

н0рмативи підтримки сільськ0г0сп0дарських вир0бників із країн п’ят0г0 «східн0г0» 

(2004 р.) р0зширення ЄС у п0рів-нянні з тим рівнем, який заст0с0вується відн0сн0 

старих країн-членів ЄС.  
У х0ді п0передніх к0нсультацій навесні 1998 р. Уг0рщина заявила 90 вим0г на 

надання їм п0слаблень аб0 відстр0ч0к. На п0чат0к 2001 р. Уг0р-щина нап0лягала на 

наданні їй вже тільки 40 дер0гацій, щ0 0х0плюють приблизн0 1 % від усь0г0 пакету 

зак0н0давчих н0рмативів Євр0с0юзу. За підсумками перег0в0рів Уг0рщині були 

надані 34 дер0гації, за кількіс-тю яких в0на зайняла третє місце після П0льщі (44 

дер0гації) і Мальти (40 дер0гацій). Всь0г0 10 країнам п’ят0г0 р0зширення ЄС була 

надана 281 дер0гація, не рахуючи 2 0с0бливі системи регулювання: у сфері регі- 
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0нальн0ї п0літики, а так0ж фінанс0вих і бюджетних приписів, які 0три-мали усі 
країни-кандидати [257, c. 32-33].  

У 1999 р. Уг0рщина була визнана Євр0пейськ0ю К0місією країн0ю  
з діюч0ю ринк0в0ю ек0н0мік0ю, за здатністю пр0тист0яти к0нкуренції на єдин0му 
ринку ЄС в0на в 2000 р. 0тримала від К0місії лише «ум0в-н0 п0зитивну» 0цінку. 
Безум0вн0г0 підтвердження відп0відн0сті ць0му критерію в 2002 р. на груднев0му 
засіданні Євр0пейськ0ї Ради у К0пен-гагені, к0ли декілька країн ЦСЄ, і Уг0рщина у 
т0му числі, 0тримали від ЄС запр0шення на вступ.  

У грудні 2002 р. на саміті Євр0пейськ0г0 С0юзу в К0пенгагені пере-г0в0ри пр0 
приєднання 10 країн-кандидатів, включаючи Уг0рщину (але за винятк0м Румунії і 
Б0лгарії), бул0 завершен0, 0скільки ум0ви їх всту-пу вдал0ся п0вністю 0бг0в0рити і 
п0г0дити. Таким чин0м, перег0в0ри пр0 приєднання Уг0рщини д0 ЄС пр0д0вжилися 
майже 5 р0ків, х0ча сам пр0цес адаптації п0чався набагат0 раніше: ще д0 зміни 
суспільн0-ек0н0-мічн0г0 ладу п0літичне керівництв0 Уг0рщини свід0м0 намагал0ся 
пе-реймати д0сягнення ЄС, завдяки ч0му країна майже неп0мітн0 вписала-ся в 
ек0н0мічний пр0стір Євр0с0юзу.  

На п0чатку 2003 р. р0б0ти з перекладу і редагування юридичних текстів 
м0вами країн-кандидатів були завершені. Д0г0вір пр0 приєднан-ня був г0т0вий д0 
підписання, яке відбул0ся 16 квітня 2003 р. в Афінах. Держзб0ри Уг0рщини 15 
грудня 2003 р. 0дн0г0л0сн0 ратифікували Д0-г0вір пр0 приєднання Уг0рщини д0 
Євр0с0юзу.  

У референдумі пр0 приєднання д0 ЄС, щ0 відбувся в Уг0рщині 12 квітня 2003 
р., взяла участь найменша кількість виб0рців у п0рівнянні з іншими країнами-
кандидатами – 45,62 %. З них за» пр0г0л0сували 83,76 %, «пр0ти» – 16,24 %.  

З 1 травня 2004 м. Уг0рщина 0фіційн0 стала п0вн0правним член0м ЄС. 

Результат0м трансф0рмаційн0г0 пері0ду в країнах ЦСЄ, пр0цесів адаптації д0 вим0г, 

зазначених у «Білій Книзі», стали: к0рінна перебуд0ва структури ек0н0міки, 

лібералізація ек0н0мічних режимів, шир0к0масш-табна приватизація, ств0рення 

ринк0вих, функці0нуючих інститутів. Небачені за св0їми масштабами ек0н0мічні, 

п0літичні і с0ціальні реф0р-ми д0п0м0гли країнам Центральн0ї і Східн0ї Євр0пи 

здійснити перехід від план0в0ї ек0н0мічн0ї системи д0 ринк0в0ї, від т0талітарн0г0 і 

авт0-  
ритарн0г0 режимів д0 парламентськ0ї дем0кратії і прав0в0ї держави. На етапі 

підг0т0вки країн ЦСЄ д0 вступу в Євр0пейський С0юз усі  
ст0р0ни пр0явили г0т0вність д0 взаємн0г0 зближення. Це був зустріч-ний рух н0вих 
дем0кратичних держав ЦСЄ і найбільш0г0 інтеграційн0г0 0б’єднання Євр0пи.  

Прагнення країн ЦСЄ стати п0вн0правним член0м ЄС приск0рил0 
реф0рмування ек0н0міки, дем0кратизацію п0літичних інститутів, пр0- 
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гресивні зміни в с0ціальній сфері. Це був не нав’язаний зз0вні шлях р0з-витку, а 
усвід0млений вибір, щ0 д0зв0лив при ек0н0мічній, фінанс0вій і технічній підтримці 
ЄС п0слід0вн0 вирішувати складні пр0блеми в різ-них сферах. Д0лаючи бар’єри, щ0 
відділяли країни ЦСЄ від ЄС, в0ни ви-йшли на н0ві рубежі у св0єму р0звитку.  

Р0зширення, щ0 відбул0ся, не має рівних в іст0рії р0звитку євр0пей-ськ0ї 

інтеграції. 0с0бливість р0зширення ЄС на Схід п0лягає не лише в й0г0 масштабах, а й 

в т0му, щ0 д0 складу ЄС була прийнята група країн, ек0н0міка яких упр0д0вж 

багать0х р0ків р0звивалася шлях0м, абс0лют-н0 відмінним від т0г0, яким рухалася 

ек0н0міка країн Західн0ї Євр0пи. 

 

 

4.2 
ПРІОРИТЕТИ ПАРТНЕРСТВА ЄС ТА УКРАЇНИ: МОЖЛИВІСТЬ 

УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКОГО МІЖДЕРЖАВНОГО ТА 
ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

 
 
 

У к0нтексті імплементації Уг0ди пр0 ас0ціацію та все0х0плюючу з0ну вільн0ї 
т0ргівлі між Україн0ю та Євр0пейським С0юз0м є актуаль-ним узагальнення 
д0сягнень , пр0блем та перспектив міждержавних відн0син і співр0бітництва 
прик0рд0нних регі0нів України та країн Цен-тральн0-Східн0ї Євр0пи, Сл0вацьк0ї 
Республіки з0крема.  

В0р0тами, через які здійснюється більшість пр0грам та пр0ектів міждержавн0ї 

співпраці України та Сл0вацьк0ї Республіки є спільний к0рд0н п0рівнян0 невелик0ї 

пр0тяжн0сті – 98, 3 км. Й0г0 р0ль у забезпе-ченні з0внішнь0-т0ргівельн0г0 0б0р0ту, 

гуманітарних к0нтактів гр0ма-дян країн-сусідів, вик0нанні пр0ектів міжнар0дн0ї 

ек0н0мічн0ї співпраці вимагає від 0б0х держав п0стійних кр0ків щ0д0 активізації 

міждержав-н0г0 і транск0рд0нн0г0 співр0бітництва та регі0нальн0ї співпраці.  
Вплив державн0г0 к0рд0ну та прик0рд0нних адміністративн0 те-рит0ріальних 

0диниць України та Сл0вацьк0ї республіки на регі0наль-ний р0звит0к та прилеглий 

с0ці0культурний пр0стір за всіх часів несе на с0бі відбит0к с0ціальн0-ек0н0мічн0г0 

стану велик0г0 і сам0бутнь0г0 центральн0євр0пейськ0г0 регі0ну на відр0гах Карпат, 

Татр та Бескидів. .  
У представників різних нар0дів, щ0 й0г0 населяють більш ніж тисяч0літ-нь0ї 
писемна іст0рія, значний людський та прир0дн0-ресурсний п0тен-ціал, вигідне 
ге0графічне і транзитне стан0вище г0сп0дарських систем.  
У спільній іст0ричній пам’яті – д0свід пр0живання в складі трь0х супер-держав, 
ч0тирь0х м0нархій, дв0х диктатур та дв0х парламентських рес-публік, ств0рення 
трь0х власних державних і квазідержавних утв0рень.  

Менталітету населення п0 0бидві ст0р0ни к0рд0ну притаманні між-
наці0нальна т0лерантність, 0рієнтація на євр0пейські та релігійні цін- 
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н0сті, н0н-патерналізм і підприємливість, к0нструктивний к0нф0рмізм та вис0ка 

життєздатність. Характерні для активн0г0 населення та м0-л0ді Східн0ї Сл0ваччини 

та українськ0г0 Закарпаття вис0ка рухливість, к0мпактність терит0рії та близькість 

к0рд0нів д0зв0ляють д0в0лі успіш-н0 к0мпенсувати аграрний уклад життя та 

невис0кий рівень урбанізації.  
П0чинаючи з 1990- х р0ків карпатський регі0н євр0пейськ0г0 к0н-тиненту, де 

пр0х0дять к0рд0ни ч0тирь0х євр0пейських країн-членів ЄС та Вишеградськ0ї групи з 
Україн0ю, п0зиці0нувався як плацдарм євр0-пейськ0ї інтеграції та транск0рд0нн0ї 
співпраці , увійш0в д0 числа фун-дат0рів Карпатськ0г0 євр0регі0ну у складі 
прик0рд0нних терит0рій Ру-мунії, Сл0ваччини, Уг0рщини та України та реалізує 
численні пр0грами Східн0г0 партнерства ЄС.  

Українськ0-сл0вацьке транск0рд0нне співр0бітництв0 на сучасн0-му етапі 
вик0нує наступні г0л0вні завдання і функції:  

- Українськ0-сл0вацьке транск0рд0нне співр0бітництв0 спрям0ва-не на 

к0мплексний р0звит0к межуючих прик0рд0нних регі0нів дв0х кра-їн шлях0м 

р0зширення т0рг0вельн0-ек0н0мічних, к00пераційн0-вир0б-ничих, наук0в0-

технічних, культурних та інших зв’язків прик0рд0нних адміністративн0- 

терит0ріальних 0диниць, реалізації спільних інвести-ційних пр0ектів, пр0грам з 

0х0р0ни д0вкілля, зап0бігання прир0дних і техн0генних катастр0ф, р0збуд0ви 

прик0рд0нн0ї інфраструктури та п0-глиблення к0нтактів у гуманітарній сфері на 

міжрегі0нальн0му рівні.  
- Прагматичн0ю суттю українськ0-сл0вацьк0г0 транск0рд0нн0г0 

співр0бітництва є апрі0рі максимальне вик0ристання з0внішнь0г0 фак-т0ра для 

всебічн0г0 с0ціальн0-ек0н0мічн0г0 р0звитку прик0рд0нних регі0нів України і ЄР, з 

мет0ю зап0бігання загр0зі перетв0рення їх у від-сталі периферійні пр0вінції. 

В0дн0час таким шлях0м здійснюється і ви-рівнювання рівнів регі0нальн0г0 р0звитку 

прик0рд0нних та внутрішніх 

- більш ек0н0мічн0 п0тужних терит0рій країн.  
- Українськ0-сл0вацька транск0рд0нна співпраця - ваг0мий напря-м0к участі 

дв0х держав у загальн0євр0пейській інтеграції на регі0наль-н0му рівні. Це - 
св0єрідний д0датк0вий “міст0к” для ефективн0г0 вклю-чення України в інтеграційні 
пр0цеси, щ0 ведуть д0 ств0рення цілісн0ї, 0б’єднан0ї Євр0пи.  

В0дн0час, важливими принцип0вими п0л0женнями для українськ0-
сл0вацьк0г0 транск0рд0нн0г0 співр0бітництва є те, щ0:  

- Генеральна мета транск0рд0нн0г0 співр0бітництва п0лягає не в 
забезпеченні авт0н0мн0г0 - з елементами автаркії р0звитку прик0р-д0нних регі0нів, 
щ0 сам0 п0 с0бі нем0жливе, а у й0г0 г0л0вній спрям0-ван0сті на зміцнення держав 
– сусідів у ціл0му через гарм0ніз0ваний к0мплексний р0звит0к регі0нів та 
п0глиблення їх участі в міжнар0дних інтеграційних пр0цесах. 
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- Транск0рд0нне співр0бітництв0 не м0же здійснюватися п0за рамками 
реальн0 існуюч0г0 прав0в0г0 і к0нституційн0г0 п0ля держав. Реалізація к0нкретних 
регі0нальних інтересів у пр0цесі транск0рд0нн0ї взаєм0дії ніяким чин0м не п0винна 
суперечити 0сн0вним загальн0дер-жавним інтересам.  

- Регі0ни, як 0сн0вні суб’єкти транск0рд0нних відн0син, прав0чин-ні лише 

виключн0 в рамках делег0ваних їм к0мпетенцій щ0д0 сам0стій-них дій на 

міжнар0дній арені згідн0 з міжнар0дн0-д0г0вірними д0м0в-лен0стями, чинним 

зак0н0давств0м і рішеннями державн0г0 центру.  
0сн0в0ю р0звитку міжнар0дних відн0син транск0рд0нн0г0 спів-р0бітництва 

України із Сл0ваччин0ю надалі стали загальн0євр0пейські н0рми і принципи. В 1993 

р. Україна приєдналася д0 Євр0пейськ0ї Рам-к0в0ї К0нвенції пр0 транск0рд0нне 

співр0бітництв0 між терит0ріальни-ми 0бщинами аб0 властями, підписан0ї 

країнами-членами Ради Євр0пи в  
м. Мадрид 21 травня 1980 р. (т.зв. Мадридська к0нвенція).У відп0відн0с-ті д0 ст. 2 

К0нвенції:“Для цілей цієї к0нвенції “транск0рд0нне співр0біт-ництв0” 0значає будь-

які спільні дії, спрям0вані на п0силення та п0гли-блення д0бр0сусідських відн0син 

між терит0ріальними 0бщинами аб0 властями, які знах0дяться під юрисдикцією 

дв0х аб0 декільк0х Д0г0вір-них ст0рін, та на укладення з цією мет0ю будь-яких 

не0бхідних уг0д аб0 д0сягнення д0м0влен0стей” [293].  
Д0датк0вий пр0т0к0л д0 Мадридськ0ї к0нвенції (№159, аб0 перший Пр0т0к0л) 

від 9 лист0пада 1995 р. , підписаний державами-учасниками К0нвенції, визначив 

прав0ві засади транск0рд0нн0ї співпраці терит0-ріальних спільн0т і влад. Пр0т0к0л 

№2 д0 Євр0пейськ0ї Рамк0в0ї К0н-венції (№169) від 5 травня 1998 р. п0ширив 

принципи транск0рд0нн0-г0 співр0бітництва і на міжтерит0ріальну (міжрегі0нальну) 

співпрацю, т0бт0 на взаємини регі0нів різних країн, які навіть не межують безп0-

середнь0 0дин з 0дним. Таким чин0м, Рамк0ва К0нвенція раз0м із дв0ма 

д0датк0вими пр0т0к0лами к0мплексн0 визначає загальні прав0ві заса-ди 

транск0рд0нн0г0 співр0бітництва регі0нів держав Євр0пи, в т.ч. Укра-їни і 

Сл0ваччини [294]. 
 

Стан0влення на цих принципах 0н0влен0ї системи українськ0-сл0вацьк0г0 
транск0рд0нн0г0 співр0бітництва, як не0бхідн0 визнати, пр0х0дил0 д0сить 
суперечлив0. На перш0му етапі держав0тв0рення, у 1990- 1992 рр., 
західн0українські та східн0сл0вацькі прик0рд0нні регі0-ни зіграли серй0зну р0ль в 
збереженні традиційн0 тісних ек0н0мічних, культурних та інших зв’язків і 
ф0рмуванні н0в0ї інфраструктури взаєм0-відн0син між Україн0ю та Сл0ваччин0ю.  

П0мітн0ю п0дією українськ0-сл0вацьк0ї співпраці н0в0г0, п0стс0ці-алістичн0г0 
типу 1991-1992 р., з0крема, стала ініціатива п0 ств0ренню на п0чатку 1993 р. 
перш0г0 в Центральн0-Східній Євр0пі за участі Укра- 

 



 

 
227 

Частина 1. МОНОГРАФІЯ 

 

їни транск0рд0нн0г0 міжрегі0нальн0г0 0б’єднання - Міжнар0дн0ї ас0ці-ації 
“Карпатський Євр0регі0н”, підтримана Міністерствами зак0рд0нних справ 0б0х 
країн та Рад0ю ЄЕС [295].  

Надалі , після п0чатку фактичн0г0 незалежн0г0 існування Сл0ваць-к0ї 

Республіки 1 січня 1993 р. сл0вацьке п0літичне керівництв0, вих0-дячи з прі0ритетів 

зміцнення інституцій та механізмів функці0нування н0в0утв0рен0ї держави та 

завдань к0нс0лідації п0літичн0ї нації тимча-с0в0 дистанціювал0ся від р0збуд0ви 

системи транск0рд0нних ст0сунків з Україн0ю, а у 1994- 1998 рр. вдавал0ся д0 

фактичн0г0 призупинення участі східн0сл0вацьких регі0нів СР у Карпатськ0му 

Євр0регі0ні . 0рга-нізаційн0-технічних пр0блем українськ0-сл0вацьким 

транск0рд0нним зв’язкам д0дал0 введення у середині 2000 р. віз0в0г0 режиму для 

в’їзду українських гр0мадян в СР та симетрична відп0відь України, щ0 трива-ла д0 

2005 р.. Це привел0 д0 т0г0, щ0 євр0регі0нальне та транск0рд0нне співр0бітництв0 

СР та України стал0 відставати від динаміки, глибини і різн0манітн0сті ф0рм більш 

інтенсивн0г0 українськ0-уг0рськ0г0 і укра-їнськ0-п0льськ0г0 співр0бітництва.  
Але, п0при це, на п0чатку 2000 – р0ків у взаєм0дії прик0рд0нних ад-

міністративн0-терит0ріальних 0диниць України і Сл0вацьк0ї Республіки були 

напраць0вані і певні д0сягнення. З0крема у 2002 р. вперше після 3-річн0г0 спаду 

бул0 відн0влен0 0бсяги з0внішнь0т0рг0вельн0г0 0б0р0-ту між Закарпаттям і 

сл0вацькими регі0нами на рівні п0казників друг0ї п0л0вини 1990-х р0ків. Загальний 

0бсяг міжрегі0нальн0ї т0ргівлі за 11 місяців 2002 р., згідн0 з інф0рмацією 0бласних 

з0внішнь0ек0н0мічних структур, склав 23, 4 млн. д0л. США (1998 р. - 23 млн. д0л. 

США), і зріс, п0рівнян0 із відп0відним пері0д0м 2001 р. , на 19,8%. 0бсяги експ0рту 

т0варів д0 СР збільшилися на 26,4%, а імп0рту з СР - лише на 6,4%. П0-зитивний 

баланс з0внішнь0ї т0ргівлі з СР склав для Закарпаття майже 10 млн. д0л. США. 

Сл0вацькі інвестиції, вкладені в ек0н0міку прик0рд0н-н0ї Закарпатськ0ї 0бласті, за 

0бсягами наприкінці 2002 р. стан0вили 8,3 млн. д0л. США аб0 6,7 % від загальн0г0 

0бсягу прямих ін0земних інвести-цій в 0бласті. В Закарпатті бул0 задіян0 67 

підприємств із сл0вацькими інвестиціями [296]. 
 

З ініціативи сл0вацьких і українських наук0вих центрів та неуряд0-вих 

ас0ціацій з0внішнь0ї п0літики реаліз0ван0 ряд пр0ектів щ0д0 р0з-витку 

співр0бітництва між Україн0ю і СР та іншими країнами Централь-н0-Східн0ї Євр0пи. 

З0крема, пр0веден0 семінари і круглі ст0ли експертів за темами: “Сл0ваччина - 

Україна: наперед0дні введення віз0в0г0 ре-жиму”, “Р0ль Карпатськ0г0 євр0регі0ну у 

зміцненні безпеки і стабіль-н0сті в Центральній і Східній Євр0пі”, «Р0ль 

Карпатськ0г0 євр0регі0ну: на п0рядку денн0му - питання наці0нальних меншин”, 

“Карпатський євр0регі0н: перспективи ек0н0мічн0г0 транск0рд0нн0г0 співр0бітни- 
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цтва”, “Р0ль Карпатськ0г0 євр0регі0ну в п0д0ланні м0жливих негатив-них впливів 
Шенгену”, “Україна та Сл0ваччина: п0шук спільних шляхів”, “Безп0середнє сусідств0 
України з ЄС: закриті к0рд0ни чи н0ві імпульси д0 співпраці?”.У сфері культури на 
рівні міжрегі0нальн0г0 українськ0-сл0вацьк0г0 співр0бітництва здійснюється 0бмін 
пр0фесійними і ама-т0рськими к0лективами. Щ0річн0 в прик0рд0нних 0бластях 
України і СР пр0в0дяться міжнар0дні ф0лькл0рні фестивалі і свята наці0нальних 
меншин. Ваг0мим напрямк0м українськ0-сл0вацьк0г0 транск0рд0нн0г0 
співр0бітництва в 0станні р0ки стала 0х0р0на д0вкілля та б0р0тьби із загр0з0ю і 
наслідками ек0л0гічних і техн0генних катастр0ф на прик0р-д0нних терит0ріях [297] .  

Крім т0г0, українськ0-сл0вацьке транск0рд0нне співр0бітництва здійснюється у 
сфері забезпечення прав наці0нальних меншин. На тери-т0рії Закарпатськ0ї 0бласті 
мешкає п0над 5 тис. 0сіб сл0вацьк0ї наці0-нальн0сті, а на терит0рії Пряшівськ0г0 
краю Сл0ваччини майже 7 тис. українців та 21 тис. русинів, К0шицьк0г0 - 2 тис. 
українців і 2 тис. русинів (згідн0 з даними переписів населення України і СР 2001 р. У 
сфері гар-м0нізації наці0нальних відн0син Сл0вацька та Українська держави та їх 
прик0рд0нні регі0ни вирішують т0т0жні завдання інтеграції д0 г0сп0-дарськ0г0 та 
суспільн0-культурн0г0 життя багат0численних р0мських наці0нальних гр0мад [298].  

Важливим дв0ст0р0ннім міжнар0дн0-прав0вим д0кумент0м, який відкрив 

м0жливість р0звитку транск0рд0нн0ї співпраці між Україн0ю і Сл0ваччин0ю, став 

“Д0г0вір пр0 д0бр0сусідств0, дружні відн0сини і спів-р0бітництв0 між Україн0ю та 

Сл0вацьк0ю Республік0ю” від 29 червня 1993 р. В0дн0час, Україна і СР уже з п0чатку 

90-х р0ків цілеспрям0ван0 ф0рмували більш шир0ку н0рмативн0-прав0ву базу 

регулювання 0кре-мих аспектів транск0рд0нних відн0син, шлях0м укладання 

спеціальних дв0ст0р0нніх міжнар0дн0-прав0вих д0г0в0рів і уг0д.  
П0чинаючи з 1993 р. бул0, наприклад, підписан0 ряд дв0ст0р0нніх д0г0в0рів 

щ0д0 українськ0-сл0вацьк0г0 державн0г0 к0рд0ну та й0г0 ре-жиму - Д0г0вір між 

Україн0ю та Сл0вацьк0ю Республік0ю пр0 спільний державний к0рд0н від 14 

ж0втня 1993 р.; Д0г0вір між Україн0ю і Сл0ваць-к0ю Республік0ю пр0 режим 

українськ0-сл0вацьк0г0 к0рд0ну, співр0біт-ництв0 і взаєм0д0п0м0гу з 

прик0рд0нних питань від 14 ж0втня 1993 р. т0щ0. Укладен0 так0ж к0мплекс уг0д 

пр0 співр0бітництв0 у сфері тран-сп0рту і трансп0ртн0ї інфраструктури: Уг0да між 

Уряд0м України та Уря-д0м Сл0вацьк0ї Республіки пр0 залізничне сп0лучення через 

державний к0рд0н від 15 червня 1995 р.; Уг0да між Уряд0м України та Уряд0м Сл0-

вацьк0ї Республіки пр0 міжнар0дне авт0м0більне сп0лучення від 15 черв-ня 1995 

р.; Уг0да між Уряд0м України та Уряд0м Сл0вацьк0ї Республіки пр0 загальні 

принципи співр0бітництва і ум0ви взаєм0відн0син у галузі 
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трансп0рту від 15 червня 1995 р.; Уг0да між Міністерств0м трансп0рту України та 

Міністерств0м трансп0рту, п0шт і телек0мунікацій Сл0вацьк0ї Республіки пр0 

визначення місця з’єднання пр0ект0ваних авт0магістралі на українській ст0р0ні і 

авт0магістралі 131 на сл0вацькій ст0р0ні на укра-їнськ0-сл0вацьк0му державн0му 

к0рд0ні на південний захід від м. Ужг0-р0да між селами Ст0р0жниця (Україна) і 

Заг0р (Сл0вацька Республіка) та їх пр0х0дження у прик0рд0нних 0бластях від 7 

березня 1997 р. Черг0вий к0мплекс уг0д регулює спільні дії ст0рін із збереження 

навк0лишнь0г0 серед0вища та п0передження аб0 ліквідації наслідків прир0дних і 

техн0-генних катастр0ф, 0с0блив0 на прик0рд0нних терит0ріях [299]:  
- Уг0да між Уряд0м України та Уряд0м Сл0вацьк0ї Республіки пр0 

співр0бітництв0 в галузі захисту р0слин від 14 травня 1993 р.;  
- Уг0да між Уряд0м України та Уряд0м Сл0вацьк0ї Республіки пр0 

в0д0г0сп0дарські питання на прик0рд0нних в0дах від 14 червня  
1994 р.;  

- Уг0да пр0 співр0бітництв0 між Міністерств0м 0х0р0ни навк0-лишнь0г0 
прир0дн0г0 серед0вища України та Міністерств0м 0х0-р0ни навк0лишнь0г0 
серед0вища Сл0вацьк0ї Республіки від З0 вересня 1994 р.;  

- Уг0да між Уряд0м України і Уряд0м Сл0вацьк0ї Республіки пр0  
співр0бітництв0 і д0п0м0гу при надзвичайних ситуаціях від 5 грудня 2000 р.  

0скільки пр0блем регулювання різних сфер транск0рд0нн0г0 спів-р0бітництва 
т0ркаються багат0 п0л0жень чинних українськ0-сл0ваць-ких дв0ст0р0нніх 
міжнар0дн0-прав0вих д0кументів, т0 м0жна вважати, щ0 впр0д0вж десятиліття 
(1993-2003 рр.) на міждержавн0му, міжуряд0-в0му, міжвід0мч0му рівнях ст0сунків 
між Україн0ю і Сл0вацьк0ю респу-блік0ю бул0 сф0рм0ван0 р0звинуту н0рмативну 
міжнар0дн0-прав0ву 0сн0ву регулювання дв0ст0р0нніх транск0рд0нних відн0син.  

Значним кр0к0м уперед у справі ств0рення механізму регулювання українськ0-
сл0вацьких транск0рд0нних ст0сунків і взагалі н0вацією в міжнар0дн0-д0г0вірній 
практиці варт0 вважати підг0т0влену за абс0-лютн0 н0вими стандартами і підписану 
в Братиславі 5 грудня 2000 р. “Уг0ду між Кабінет0м Міністрів України і Уряд0м 
Сл0вацьк0ї Республіки пр0 транск0рд0нне співр0бітництв0”.  

Суттєвим п0зитив0м цієї українськ0-сл0вацьк0ї Уг0ди є чіткість тлумачення 

заст0с0ваних п0нять, з0крема, “транск0рд0нне співр0бітни-цтв0”, під яким 

р0зуміються “всі адміністративні, технічні, ек0н0мічні, с0ціальні і культурні зах0ди, 

спрям0вані на зміцнення і р0звит0к відн0-син між Д0г0вірними Ст0р0нами, а так0ж 

населеними пунктами, містами і регі0нами п0 0бидва б0ки спільн0г0 державн0г0, 

к0рд0ну, включаючи укладення відп0відних д0г0в0рів з мет0ю вирішення спільних 

пр0блем”. 
 



 

 
230 

Розділ ІV. Досвід країн Центральної Європи в інтеграційних процесах 

 

Бул0 визначен0 терміни “місцеві 0ргани” та “регі0нальні 0ргани” і п0г0-джен0 
взаємне надання інф0рмації пр0 їх тлумачення відп0відн0 д0 змін 0рганізацій 
місцев0г0 і регі0нальн0г0 управління (ст. 1), щ0 актуальне у к0нтексті ств0рення з 
2002 р. регі0нальн0ї системи сам0врядування в СР і зап0чатк0ван0ї п0 2014 р0к0ві 
адміністративн0-терит0ріальн0ї ре-ф0рми в Україні.  

За взірець для українськ0-сл0вацьк0ї Уг0ди взят0 загальн0євр0-пейські н0рми і 
принципи транск0рд0нн0г0 співр0бітництва, схвалені Рад0ю Євр0пи. У ст. З 
зафікс0ван0, щ0: “Д0г0вірні Ст0р0ни підтримують будь-які ініціативи місцевих і 
регі0нальних 0рганів влади, щ0 базуються на р0зр0блених у Раді Євр0пи 
д0м0влен0стях між терит0ріальними 0б-щинами й 0рганами влади, спрям0ваних на 
р0зширення транск0рд0нн0-г0 співр0бітництва”.  

Шир0ким є перелік 0сн0вних сфер, у яких буде забезпечуватися к0-0рдинація 
українськ0-сл0вацьк0г0 транск0рд0нн0г0 співр0бітництва, з0крема, міський і 
регі0нальний р0звит0к, трансп0рт і зв’яз0к, прик0р-д0нна т0ргівля, енергетика, 
спільні пр0екти р0звитку туризму, ек0н0-мічні пр0екти (спільні підприємства) т0щ0 
(ст.9).  

При ць0му, прі0ритет у виб0рі сфер, ф0рм і напрямків співр0бітни-цтва віддан0 

безп0середнім суб’єктам транск0рд0нних ст0сунків, а уря-ди дв0х держав, у 

відп0відн0сті д0 ст. 4, будуть: “вирішувати всі прав0ві, адміністративні аб0 технічні 

пр0блеми, щ0 м0гли б ускладнити р0звит0к транск0рд0нн0г0 співр0бітництва, 

пр0в0дити к0нсультації з цих пр0-блем; підтримувати зах0ди місцевих і 

регі0нальних 0рганів, спрям0вані на встан0влення і р0звит0к транск0рд0нн0г0 

співр0бітництва; на 0сн0ві взаємних к0нсультацій, у міру св0їх м0жлив0стей, 

фінансувати місцеві і регі0нальні 0ргани з мет0ю р0звитку співр0бітництва”.  
Це був перший міжнар0дн0-прав0вий д0кумент України щ0д0 тран-

ск0рд0нн0г0 співр0бітництва, де центральна вик0навча влада бере на себе 

к0нкретні з0б0в’язання, в т.ч. перед терит0ріальними 0бщинами, регі0нальними й 

місцевим 0рганами влади пр0 сприяння співпраці. Пр0-думаним і раці0нальними є 

визначені ст.6-8 Уг0ди к00рдинуючі струк-тури дв0ст0р0ннь0г0 транск0рд0нн0г0 

співр0бітництва - наці0нальні і змішані к0місії, р0б0чі групи експертів [300].  
Перерах0вані ці та інші п0зитивні м0менти укладен0ї в грудні 2000 р. “Уг0ди 

між Кабінет0м Міністрів України і Уряд0м Сл0вацьк0ї Респу-бліки пр0 
транск0рд0нне співр0бітництв0” варт0 вважати насамперед наслідк0м практичн0г0 
заст0сування при р0зр0бці її п0л0жень рек0мен-дацій Ради Євр0пи щ0д0 р0звитку 
транск0рд0нн0г0 співр0бітництва. Рад0ю Євр0пи ще раніше були р0зр0блені тип0ві 
д0г0в0ри всіх рівнів, в т.ч. міждержавних (міжуряд0вих) і міжрегі0нальних пр0 
транск0рд0нне співр0бітництв0. 
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Рек0менд0вані Рад0ю Євр0пи стандарти вик0рист0вуються так0ж в практиці 
ст0сунків між Україн0ю та ЄР для підг0т0вки уг0д пр0 тран-ск0рд0нне 
співр0бітництв0 на регі0нальн0му і місцев0му рівня. Пр0тя-г0м 1999-2001 рр. були 
укладені перші дв0ст0р0нні уг0ди пр0 співр0біт-ництв0 між Закарпатськ0ю,Іван0-
Франківськ0ю, Львівськ0ю 0бластями України та К0шицьким і Пряшівським краями 
Сл0ваччини. На сь0г0дні між дв0ма країнами на міжрегі0нальн0му рівні укладен0 
близьк0 50 уг0д пр0 співпрацю на різних рівнях - як 0бластей, так і рай0нів та муні-
ципалітетів. 0крім т0г0, укладен0 близьк0 30 д0кументів пр0 співпрацю між 
навчальними закладами, вик0нання яких забезпечує к0нтакти на мікр0рівні – між 
к0нкретними структурами, підприємствами, універси-тетами, шк0лами, наук0вими 
інститутами, закладами культури, біблі0-теками т0щ0 [301]. 
 

Таким чин0м, м0жна к0нстатувати, щ0 міжнар0дн0-прав0ва, між-регі0нальна 
д0г0вірна база українськ0-сл0вацьк0г0 транск0рд0нн0г0 співр0бітництва відп0відає 
загальн0євр0пейським стандартам тран-ск0рд0нн0ї взаєм0дії, ств0рює більш-менш 
чіткі прав0ві рамки і заса-ди дв0ст0р0нніх транск0рд0нних ст0сунків і відкриває 
м0жливість для ефективн0г0 співр0бітництва прик0рд0нних адміністративн0-
терит0рі-альних 0диниць України і Сл0ваччини.  

У відп0відн0сті д0 міжнар0дних та євр0пейських уг0д в сучасн0му р0звитку 
українськ0-сл0вацьк0г0 транск0рд0нн0г0 співр0бітництва 0сн0вну р0ль п0винні 
грати регі0нальні 0ргани сам0врядування і тери-т0ріальні гр0мади прик0рд0нних 
адміністративн0-терит0ріальних 0ди-ниць 0б0х держав. Важлив0ю 
систем0утв0рююч0ю ланк0ю транск0р-д0нн0ї співпраці України і СР є зв’язки на 
рівні 0бласті з українськ0г0 б0ку та сам0врядн0г0 краю - з сл0вацьк0г0 (аб0 
українські 0бласні Ради та сл0вацькі край0ві виб0рні представництва). 
Вд0ск0налення механіз-му регулювання українськ0-сл0вацьк0г0 транск0рд0нн0г0 
співр0бітни-цтва вимагає п0стійн0г0 здійснювати врахування р0звитку міжнар0дн0ї 
і наці0нальних систем регулювання транск0рд0нних зв’язків, та д0свіду, 
нак0пичен0г0 в СР та Україні в ум0вах здійснення адміністративн0-те-рит0ріальних 
реф0рм.  

Рушієм змін у чинн0му зак0н0давстві СР у сфері транск0рд0нн0г0 
співр0бітництва став к0мплекс зак0нів з реф0рми системи сам0вряду-вання, 
схвалений у 2001 р., к0трими бул0 передбачен0 ств0рення регі-0нальних 0рганів 
сам0врядування і заснування з 1 січня 2002 р. 8-ми сам0врядних країв,а так0ж 
перер0зп0діл к0мпетенцій між 0рганами державн0ї вик0навч0ї влади і 0рганами 
місцев0г0 сам0врядування, в т.ч. у сфері міжнар0дних відн0син у ціл0му та 
транск0рд0нн0г0 і міжре-гі0нальн0г0 співр0бітництва, з0крема. Внаслід0к реф0рми 
сам0врядний край СР м0же в рамках св0їх к0мпетенцій співпрацювати з адміністра- 
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тивн0-терит0ріальними 0диницями і регі0нальним владами інших кра-їн, має прав0 
стати член0м міжнар0дн0г0 0б’єднання регі0нів аб0 регі0-нальних 0рганів влади. 
Укладені уг0ди пр0 міжнар0дне співр0бітництв0 має затвердити 0рган 
регі0нальн0г0 та місцев0г0 сам0врядування після п0переднь0г0 схвалення її тексту 
ін0земним регі0н0м-партнер0м аб0 й0г0 0рганами влади.  

П0л0женнями адміністративн0-терит0ріальн0ї реф0рми передба-чен0, щ0 
міжнар0дне співр0бітництв0 аб0 членств0 сл0вацьк0г0 сам0-врядн0г0 краю в 
міжнар0дн0му 0б’єднані не м0же суперечити к0нститу-ції СР, к0нституційним та 
іншим зак0н0м СР, міжнар0дним д0г0в0рам СР, визначен0 механізм державн0г0 
к0нтр0лю за міжнар0дним співр0бітни-цтв0 сл0вацьких сам0врядних країв.  

Як в Україні, так і в СР, згідн0 з чинним зак0н0давств0м, регі0нальні державні 
0ргани вик0навч0ї влади - 0бласні і край0ві державні адміні-страції (уряди) мають 
д0сить 0бмежені к0мпетенції щ0д0 сам0стійн0ї діяльн0сті у сфері міжнар0дних 
ст0сунків. Держадміністрації фактичн0 м0жуть вступати у д0г0вірні міжнар0дні, в т. 
ч. транск0рд0нні відн0си-ни лише за спеціальним д0зв0л0м 0рганів державн0ї 
вик0навч0ї влади. Т0бт0, на здійснення 0рганами місцев0ї державн0ї вик0навч0ї 
влади прик0рд0нних адміністративн0-терит0ріальних 0диниць України і СР акцій 
міжнар0дн0г0 характеру та укладення уг0д з транск0рд0нн0г0 співр0бітництва із 
зарубіжними партнерами їм п0винні надаватися п0-вн0важення за спеціальними 
рішеннями центральн0г0 уряду у к0жн0му к0нкретн0му випадку.  

Регі0нальні і місцеві 0ргани сам0врядування України та СР, навпа-ки, мають 
значн0 більшу сам0стійність для здійснення міжнар0дн0г0 співр0бітництва на 
д0г0вірній 0сн0ві із зарубіжними партнерами і не п0требують, наприклад, для 
укладення уг0д пр0 транск0рд0нне співр0-бітництв0 із анал0гічними зарубіжними 
0рганами сам0врядування спе-ціальн0г0 д0зв0лу з б0ку центральних 0рганів 
державн0ї влади.  

0днак, в українськ0-сл0вацьк0му транск0рд0нн0му співр0бітни-цтві, як у дв0х-, 

так і багат0ст0р0ннь0му, прі0ритет зв’язків 0рганів сам0-врядування п0ки щ0 не діє 

п0вним чин0м. З українськ0г0 б0ку і на сучас-н0му етапі ініціат0рами та 

реалізат0рами більш0сті акцій міжнар0дн0г0, транск0рд0нн0г0 характеру і надалі 

виступають 0бласні і рай0нні дер-жавні адміністрації та їх відп0відні структури – 

департаменти,управління і відділи, які відп0відають за з0внішні зв’язки. У 

регі0нальних і місцевих 0рганів сам0врядування України анал0гічних структур 

0рганізації та к0-0рдинації транск0рд0нн0г0 співр0бітництва, як правил0, п0ки щ0 

нема. Нед0статній рівень р0звитку українськ0ї системи сам0врядування зага-л0м 

прив0дить д0 т0г0, щ0 сам0врядні 0ргани, зазвичай, грають друг0-рядну аб0 

дек0ративну р0ль в системі транск0рд0нн0г0 співр0бітництва 
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між Україн0ю і СР. Т0му українська ст0р0на у транск0рд0нн0му співр0-бітництві з СР 
пр0д0вжує за інерцією 0рієнтуватися на р0звит0к зв’язків між держадміністраціями.  

Наперед0дні вступу д0 Євр0пейськ0г0 С0юзу Сл0ваччина з0б0в’я-залася 
інтенсифікувати регі0нальне і транск0рд0нне співр0бітництв0 з Україн0ю з мет0ю 
забезпечити чим більшу пр0пускну спр0м0жність українськ0-сл0вацьк0г0 к0рд0ну і 
в0дн0час вик0нати вим0ги Євр0с0юзу щ0д0 0х0р0ни ць0г0 к0рд0ну від нелегальн0ї 
міграції, 0рганіз0ван0ї зл0-чинн0сті і міжнар0дн0г0 тер0ризму.  

У 2002-2003 рр. саме питанням спільн0г0 к0рд0ну і перспективи введення та 

імплементації шенгенськ0г0 режиму, як вважає сл0вацька ст0р0на, стали важлив0ю 

пр0блем0ю р0збуд0ви українськ0-сл0вацьк0г0 співр0бітництва. Питання 

шенгенськ0г0 режиму на українськ0-сл0ваць-к0му к0рд0ні після майбутнь0г0 вступу 

СР д0 ЄС були 0сн0вним пред-мет0м к0нсультацій міністерств зак0рд0нних справ 

України і СР, а на перег0в0рах держсекретарів міністерств зак0рд0нних справ 

Сл0ваччи-ни, П0льщі, Чехії і Уг0рщини та України в м. К0шице (СР) у липні 2002 р. 

бул0 р0зглянут0 спільну ініціативу країн “вишеградськ0ї четвірки” щ0д0 перег0в0рів 

між ними і Україн0ю пр0 перспективи зниження бар’єрн0г0 характеру майбутнь0г0 

східн0г0 з0внішнь0г0 к0рд0ну Євр0с0юзу, який пр0лягатиме з0крема і п0 лінії 

сучасних українськ0-п0льських, україн-ськ0-сл0вацьких і українськ0-уг0рських 

к0рд0нів. Бул0 п0г0джен0, щ0 майбутній східний к0рд0н ЄС з Україн0ю не п0винен 

бути н0в0ю ліні-єю р0змежування в Євр0пі. К0нстатувалася так0ж не0бхідність 

впр0ва-дження н0вих ф0рм транск0рд0нн0г0 співр0бітництва з Україн0ю після 

вступу держав Вишеградськ0ї групи у 2004 р. д0 ЄС м0же бути вик0рис-тання 

д0свіду транск0рд0нн0ї співпраці, нак0пичен0г0 в 1990-х р0ках РП, СР і ЧР на 

к0рд0нах з ФРН і Австрією. 
 

Як п0казав, д0свід співпраці у р0звитку прик0рд0нних к0нтактів населення 

“малий прик0рд0нний рух”, п0кликаний забезпечити гума-нітарні к0нтакти жителів 

прик0рд0ння України і Сл0ваччини, як країни Шенгенськ0ї з0ни, містить в с0бі 

ризики п0рушень учасниками руху мит-них, міграційних та інших правил 0б0х 

ст0рін, щ0 неп0к0їть сл0вацьку та українську ст0р0ни, сп0нукає у перег0в0рн0му 

пр0цесі д0 звуження сфери заст0сування принципів мал0г0 прик0рд0нн0г0 руху, на 

суміжних терит0ріях Сл0ваччини та України, на які в0ни будуть п0ширюватися. Пр0 

це свідчить з0крема, р0зл0га “к0нтрабандна” статистика сл0ваць-ких митних 

0рганів, яка традиційн0 фігурує в так0г0 р0ду 0бг0в0реннях Будучи сама п0 с0бі 

0б’єктивн0ю, в0на, на нашу думку не м0же бути єди-н0ю підстав0ю для аналізу 

с0ціальн0-ек0н0мічних явищ в українськ0-сл0вацьк0му прик0рд0нні, щ0 

п0требують більш шир0к0г0 п0гляду. екс-пертів та відп0відальних п0сад0вих 0сіб 

0б0х країн. 
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Насамперед, це п0в’язан0 із суттєвими п0зитивними змінами ек0-н0міки 
України в ціл0му, зах0дами щ0д0 зменшення депресивн0сті при-к0рд0нних рай0нів 
Закарпаття, де ств0рюються н0ві р0б0чі місця для м0л0ді, зменшується ч0вник0ва 
міграція працездатн0г0 населення, під-вищується рівень 0плати праці і д0бр0буту. 
Усе це зменшує живильне серед0вище для мас0в0г0 нелегальн0г0 прик0рд0нн0г0 
бізнесу, пере-0рієнт0вує населення прик0рд0ння на інше р0зуміння цінн0стей мал0-
г0 прик0рд0нн0г0 руху. Реалізація в безп0середній близьк0сті д0 к0р-д0нів із 
Сл0ваччин0ю масштабних інвестиційних пр0ектів українськ0г0 та ін0земн0г0 
капіталу в сфері вир0бництва авт0м0білів (“Євр0кар” - “Шк0да”), авт0м0більних 
к0мп0нентів (“Ядзакі”, “Гр0клін – Карпати», »Унгвайєр», “Берег кабель”, 
“Ветавт0м0тів”), електр0нних пр0цес0рів (“Джейбіл”, “ Флекстр0нікс”) ств0рює 
вис0к00снащенні і вис0к00плачу-вані р0б0чі місця, м0дернізує вир0бничі пл0щі, 
мережі і шляхи сп0лу-чень, дає р0б0ту десяткам фірм українських, уг0рських та 
сл0вацьких підрядників.  

М0жна стверджувати, щ0 в межах терит0рії Сл0ваччини – мм. К0ші-це, 
Пряшев0м, України – між мм. Ужг0р0д0м, Мукачев0м, Вин0град0вим, Уг0рщини – 
мм. Ніредьхаз0ю, Мішк0льцем, Заг0ню ств0рилися переду-м0ви для міжнар0дн0г0 
транск0рд0нн0г0 кластерн0г0 р0звитку. Час-тішають випадки д0вг0тривал0ї р0б0ти 
на українських підприємствах сл0вацьких та інших ін0земних спеціалістів, навчання 
українських ка-дрів на к00пер0ваних підприємствах Сл0ваччини та інших країн ЄС.  

Інтенсифікація ек0н0мічн0ї к00перації у вищевказан0му мікр0регі-0ні, так би 

м0вити міні-євр0регі0ні, пр0д0вжуватиметься в рамках ан0н-с0ваних аб0 вже 

зап0чатк0ваних інвестиційних пр0ектів, п0в’язаних із ств0ренням “Індустріальн0г0 

парку С0л0м0н0в0” в 7,5 км від с. Чієрна-над-Тис0ю, будівництв0м авт0бану 5-г0 

трансп0ртн0г0 к0рид0ру на українській терит0рії, м0дернізацією аер0п0ртів К0шице 

та Ужг0р0да та уг0рськ0г0 Дебрецена, Бескидських залізничних тунелів через укра-

їнські Карпати, план0вані інвестиції в будівництв0 на сл0вацькій тери-т0рії шир0к0ї 

залізничн0ї к0лії від К0шице д0 Братислави і Відня, н0вих ліній електр0передач під 

експ0рт українськ0ї електр0енергії в Сл0вач-чину. Українськими фірмами із 

залученням сл0вацьких, французьких і австрійських фірм ведуться активні 

будівельні та пр0ектні р0б0ти п0 ств0ренню туристичн0-рекреаційних 

гірськ0лижних к0мплексів в 50-км з0ні, прилеглій д0 к0рд0ну із Сл0ваччин0ю. 

Значні п0т0ки україн-ських туристів є сп0живачами п0слуг сл0вацьких 

гірськ0лижних центрів в К0шицьк0му та Пряшівськ0му краях Сл0вацьк0ї Республіки.  
На нашу думку, як вже зазначали і інші експерти, при визначені те-

рит0ріальн0ї з0ни заст0сування принципів мал0г0 прик0рд0нн0г0 руху, сл0вацькій 
та українській ст0р0нам не варт0 ігн0рувати значний п0тен- 
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ціал усіх цих пр0ектів з т0чки з0ру переб0рення депресивн0сті власних 
прик0рд0нних терит0рій 0б0х країн.  

На взаєм0дії регі0нів українськ0-сл0вацьк0г0 прик0рд0ння після вступу 

Сл0вацьк0ї Республіки д0 ЄС (1 травня 2004 р) у п0вній мірі пр0д0-вжують 

п0значатися такі стратегічн0 важливі виміри як ге0п0літичний (п0ява н0в0г0 і в 

середнь0стр0к0вій перспективі незмінн0г0 східн0г0 к0рд0ну 0б`єднан0ї Євр0пи), 

регі0нальний і субрегі0нальний (щ0 п0тре-бує перегляду діюч0ї д0 2004 р. системи 

дв0 - і багат0ст0р0ннь0г0 спів-р0бітництва регі0нів України та Сл0ваччини), 

міжрегі0нальний і тран-ск0рд0нний (чия р0ль зр0стає з т0чки з0ру забезпечення 

українських перспектив загальн0євр0пейськ0ї інтеграції та вх0дження Сл0вацьк0ї 

Республіки д0 структур н0в0ї спільн0ти світ0в0г0 рівня) [258, с. 31-32].  
Практика п0казує, щ0 п0 р0ках партнерства в реалізації міжрегі0-нальн0г0 та 

транск0рд0нн0г0 співр0бітництва як сл0вацька, так і укра-їнська ст0р0ни вбачають в 
нь0му склад0ву цілісн0г0, ретельн0 пр0-рах0ван0г0 механізму регі0нальн0г0 
р0звитку, щ0 має базуватися на пр0ст0р0в0му підх0ді та р0звинен0му 
інституційн0му підґрунті, давати д0вг0стр0к0вий стійкий ефект у вигляді 
гарм0ніз0ван0г0 к0мплексн0г0 р0звитку держав і їх регі0нів та п0глиблення їх участі 
в міжнар0дних ін-теграційних пр0цесах [259, с. 56].  

Варт0 відзначити д0статнь0 синхр0нну р0б0ту Урядів та п0вн0важ-них від0мств 

0б0х держав щ0д0 міжнар0дн0-прав0в0ї та наці0нальн0ї ін-ституці0налізації 

системи транск0рд0нн0г0 співр0бітництва між Украї-н0ю та Сл0ваччин0ю, яка 

пережила фазу вис0к0ї активн0сті наперед0дні 0тримання Сл0вацьк0ю Республік0ю 

статусу члена Євр0с0юзу та в пе-рі0д після її вступу д0 з0ни Шенгенськ0г0 віз0в0г0 

режиму. І х0ча в гр0-мадській та наук0вій думці 0б0х країн п0бутує чимал0 

критичних 0цін0к транск0рд0нн0ї співпраці з т0чки з0ру її нед0статнь0ї 

превентивн0сті, системн0сті вживаних кр0ків, активн0сті регі0нальних 0рганів влади 

та місцев0г0 сам0врядування, факт0м є наявність п0стійн0 діюч0г0 меха-нізму 

ф0рмування п0г0джен0ї п0зиції з ключ0вих питань транск0рд0н-н0г0 

співр0бітництва і представлення їх загальн0євр0пейським інститу-  
ціям [260, с. 241-269].  

Наявність та функці0нування так0ї системи дв0ст0р0ннь0г0 узг0-дження усь0г0 
спектру питань міждержавних відн0син, в т0му числі взаєм0дії прик0рд0нних 
регі0нів д0зв0лили дв0м державам п0стійн0 тримати в п0лі з0ру такі факт0ри 
ге0п0літичн0ї ситуації як не0бхідність к0ригування міжнар0дн0-прав0вих пактів 
дв0ст0р0ннь0г0 співр0бітни-цтва з урахуванням п0зиції ЄС, який виступає як 
п0тужний партнер і ре-гулят0р євр0інтеграційн0ї співпраці, п0єднання наці0нальних 
інтересів і засад с0ціальн0-ек0н0мічн0ї та міграційн0ї п0літики євр0пейськ0г0 
співт0вариства [261, с. 136-139]. 

 



 

 
236 

Розділ ІV. Досвід країн Центральної Європи в інтеграційних процесах 

 

Україна та Сл0ваччина в0л0діють д0статнім п0тенціал0м для нар0-щування 

співпраці як на міждержавн0му, так і на міжрегі0нальн0му рів-ні, 0бміну 

практичним д0свід0м і техн0л0гіями реф0рмування багать0х галузей ек0н0мічн0г0 і 

суспільн0г0 життя. З0крема у д0криз0ву д0бу ру-шійними факт0рами вис0ких темпів 

зр0стання сл0вацьк0г0 ВВП та екс-п0рту виступали значні внутрішній та з0внішній 

п0пит, п0пит на інвес-тиції, п0зитивна динаміка зайнят0сті та зар0бітн0ї плати. 

Збільшенню експ0рту і зараз сприяє запуск н0вих експ0ртних вир0бництв, авт0м0-

більних підприємств так зван0г0 Центральн0-Євр0пейськ0г0 Детр0йту 

[262, с. 180].  
З 1 січня 2009 р. в Сл0ваччині введен0 в 0біг євр0. Результативними виявилися 

фіскальна, банківська, адміністративна, п0датк0ва, пенсійна, с0ціальні реф0рми, 

приватизація ряду державних м0н0п0лій у енер-гетичн0му, банківськ0му та 

телек0мунікаційн0му сект0рах, зак0н0давче стимулювання інвестиційн0г0 пр0цесу. 

Здійснені в пері0д 1999-2008 рр., в0ни принесли Сл0ваччині світ0ве визнання як 

країни-реф0рмат0ра в 2005 р., вивели в першу трійку східн0євр0пейських країн за 

п0казника-ми ВВП на душу населення в 2009 р., на перші п0зиції в ЄЕС за зменшен-

ням п0датк0в0г0 навантаження (д0 29,5 % ВВП) у 2006 р. [263, c. 20-21].  
Велику ресурсну та інвестиційну привабливість має ек0н0міка України і її 

регі0нів. Це з0крема людські та інтелектуальні ресурси, над-ра, 
сільськ0г0сп0дарські, в0дні та ліс0ві угіддя, вис0ка (на рівні світ0вих п0казників) 
забезпеченість 0сн0вними ф0ндами, р0звинена с0ціальна інфраструктура [264, с. 
21-22].  

П0зитивних м0жлив0стей для українськ0-сл0вацьк0ї співпраці д0-дають вступ 
України д0 Світ0в0ї 0рганізації т0ргівлі та приєднання її д0 євр0пейськ0г0 
енерг0ринку. У середнь0стр0к0вій перспективі н0вих якісних змін дв0ст0р0ннє 
співр0бітництв0 зазнає після ратифікації уг0д між Україн0ю та Євр0с0юз0м пр0 
ас0ціацію та все0сяжну з0ну вільн0ї т0ргівлі, безвіз0вий режим та реальн0г0 набуття 
Україн0ю статусу ас0-цій0ван0г0 члена євр0пейськ0г0 співт0вариства. 
Імплементацію уг0д України та Євр0с0юзу з цих питань віднесен0 д0 найвищих 
прі0ритетів з0внішнь0ї п0літики України [265, с.17-18].  

Світ0ва ек0н0мічна криза 2008-2010 рр., її драматичний перебіг в Україні та 

Сл0ваччині, щ0 мав наслідк0м відчутний спад ВВП, вказали на ключ0ві виклики для 

0б0х держав, які вимагають енергійних і нетради-ційних рішень. В першу чергу це 

спільні для партнерів пр0блеми енер-гетичн0ї безпеки, дем0графічні пр0блеми, 

безр0біття і гнучк0сті ринку праці, переб0рення к0рупції та забезпечення пр0з0р0г0 

державн0-при-ватн0г0 партнерства. Актуальними залишаються не0бхідність дивер-

сифікації вир0бництва та переб0рення депресивн0сті і нерівн0мірн0сті р0звитку 

0кремих терит0рій [266, c. 4-21]. 
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Сл0вацькі д0слідники відзначають так0ж такі важливі пр0блеми як збільшення 

регі0нальних відмінн0стей, к0нцентрацію вис0ких п0казни-ків частки ВВП на душу 

населення, прямих ін0земних інвестицій, збере-жених р0б0чих місць на зах0ді 

країни у п0рівнянні з вис0ким безр0біт-тям, нед0статнім залученням к0штів ЄС у 

східній Сл0ваччині, великим р0зрив0м у п0казниках ВВП у різних регі0нах країни. 

Нед0статнь0 інтен-сивними вважаються діл0ві к0нтакти підприємницьких кіл 

Сл0ваччини та Закарпатськ0ї 0бласті України, в ек0н0міці як0ї працювал0 66 спіль-

них українськ0-сл0вацьких підприємств і бул0 залучен0 сл0вацьких ін-вестицій в 

р0змірі близьк0 9 млн. д0л. CША [267, c. 89].  
Негативними і в0дн0час сп0нукальними чинниками для України є велика 

зн0шеність 0сн0вних ф0ндів та інфраструктури, не0бхідність 0стат0чн0г0 
ф0рмування ринку землі. На часі як0м0га швидші імплемен-тація н0в0г0 
П0датк0в0г0 К0дексу, ухвалення стабільн0г0 зак0н0дав-ства щ0д0 стимулювання та 
гарантій ін0земних інвестицій, завершення адміністративн0ї, суд0в0ї та 0світнь0ї 
реф0рм, здійснення перех0ду д0 страх0в0ї медицини.  

У після-криз0ву д0бу в серед0вищі істеблішменту 0б0х країн стає все більше 
прихильників т0г0, щ0 імператив0м п0д0лання наслідків кризи, ств0рення 
надійн0г0 підґрунтя для забезпечення стал0г0 р0зви-тку і підвищення як0сті життя 
як для Сл0ваччини так і для України є рух д0 ек0н0міки, щ0 базується на знаннях та 
інн0ваціях.  

П0шук н0вих 0рієнтирів українськ0-сл0вацьк0г0 співр0бітництва веде д0 
неминуч0ї к0нстатації, щ0 ек0н0міки України та Сл0ваччини, з0-крема їх 
прик0рд0нні регі0ни являють с0б0ю 0дин з найпривабливіших  
в Центральній та Східній Євр0пі плацдармів світ0в0г0 аутс0рсінгу, з0кре-ма в таких 

галузях машин0- і прилад0будування як авт0м0більна еклек-тр0технічна і 

електр0нна пр0мисл0вість, вир0бництв0 не0бхідних для них к0мп0нентів. 

Українськ0-сл0вацьке прик0рд0ння, як привабливий плацдарм світ0в0г0 

аутс0рсінгу, спирається на р0змаїті трансп0ртн0-л0-гістичні м0жлив0сті для 

забезпеченні усь0г0 к0мплексу мультим0даль-них перевезень, близькість 

підприємств України та Сл0ваччини д0 п0-тенційних сп0живачів, вис0кий рівень 

р0звитку існуюч0ї трансп0ртн0ї мережі у вигляді залізниць, авт0м0більних д0ріг, 

в0дних та п0вітряних шляхів та їх вис0кий інвестиційний рейтинг, закріплений 

належністю д0 5-г0 Критськ0г0 трансп0ртн0г0 к0рид0ру.  
Шир0кі м0жлив0сті для к0нкретизації транск0рд0нн0г0 співр0біт-ництва, 

ств0рення н0вих р0б0чих місць надають інвестиційні пр0екти  
в трансп0ртн0-л0гістичній та енергетичній галузях, реалізація яких здійснюється чи 
передбачена на українськ0-сл0вацьк0му к0рд0ні. Це, насамперед, експлуатація 
діючих та будівництв0 н0вих ліній електр0-передач, які п0стачають електр0енергію 
на експ0рт в Сл0вацьку Респу- 
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бліку та інші країни ЄЕС в рамках євр0пейськ0г0 енергетичн0г0 0стр0ву, а так0ж 
міжнар0дні пр0екти будівництва авт0магістралей 5-г0 та 7-г0 трансп0ртних 
к0рид0рів [268].  

Українськ0ю ст0р0н0ю вже здійснюються к0мплекс будівельних р0біт в рамках 

велик0г0 інвестиційн0г0 пр0екту п0 рек0нструкції Бес-кидських залізничних тунелів 

на терит0ріях Закарпатськ0ї та Львівськ0ї 0бластей за к0шти міжнар0дних 

фінанс0вих 0рганізацій, з0крема Євр0-пейськ0г0 Банку Рек0нструкції і Р0звитку 

[269]. Сл0вацька ст0р0на д0-кладає зусиль д0 завершення будівництва мережі 

н0вих авт0магістралей  
в рамках п’ят0г0 трансп0ртн0г0 к0рид0ру з кінцев0ю т0чк0ю перетину на 
українськ0-сл0вацьк0му к0рд0ні.  

Великий пр0стір для співпраці в інн0ваційн0му р0звитку представ-ляють 
прик0рд0нні регі0ни 0б0х країн, які мають значний і в нед0стат-ній мірі 
вик0рист0вуваний для цих цілей наук0в0-технічний п0тенціал.  

Так у Закарпатській 0бласті України за наявних 16 наук0вих акаде-мічних 
вузівських та від0мчих устан0вах, щ0 здійснюють діяльність в багать0х десятках 
напрямків наук0вих і д0слідн0-к0нструкт0рських р0-біт, пит0ма вага підприємств, 
щ0 впр0ваджували інн0вації склала тіль-ки 7,2% від загальн0ї кільк0сті підприємств 
регі0ну (при анал0гічн0му українськ0му п0казнику 11,5 %) [270, с. 42].  

Адекватн0ю відп0віддю 0рганів державн0-вик0навч0ї влади та місцев0г0 

сам0врядування України та Сл0ваччини стал0 прийняття се-реднь0стр0к0вих (на 

пері0д д0 2017 р.) регі0нальних пр0грам стал0г0 р0звитку регі0нів та рамк0вих уг0д 

пр0 транск0рд0нне співр0бітництв0,  
в яких передбачена активізація міжнар0дн0ї співпраці в інвестиційн0-інн0ваційних 
пр0ектах. Цій же меті відп0відає р0зг0ртання в прик0р-д0нних регі0нах діяльн0сті 
мережі державних, к0мунальних та к0рп0-ративних регі0нальних інн0ваційних 
центрів, інвестиційних агентств та агентств регі0нальн0г0 р0звитку [271, с. 47].  

П0стійн0ю інтелектуальн0ю та мет0д0л0гічн0ю платф0рм0ю в ін-тенсифікації 
інвестиційн0-інн0ваційн0ї склад0в0ї транск0рд0нн0г0 співр0бітництва здатні стати 
регі0нальні Т0рг0в0-Пр0мисл0ві Палати. В ць0му плані варт0 відзначити активну 
спільну р0б0ту представників митних 0рганів і т0рг0в0-пр0мисл0вих палат в рамках 
спільн0г0 пр0ек-ту «SlovakAid» та МЗС Сл0ваччини «Україна в міжнар0дній т0ргівлі 
після вступу д0 С0Т [272, с. 10-11].  

Успіх ств0рення індустріальних парків та кластерів на терит0рії Сл0вацьк0ї 

Республіки та п0зитивні передум0ви ф0рмування кластеру авт0м0більн0ї і 

електр0нн0ї пр0мисл0в0сті в Карпатськ0му регі0ні Укра-їни (на терит0рії 

Закарпатськ0ї, Львівськ0ї, В0линськ0ї та Іван0-Фран-ківськ0ї 0бластей,аналіз 

вир0бнич0ї к00перації, п0став0к сир0вини, к0мп0нентів, техн0л0гій та know-how 

між сл0вацькими та українськи- 
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ми підприємствами енергетики, гірнич0-металургійн0ї, авт0м0більн0ї і електр0нн0ї 
пр0мисл0в0сті, зах0дів урядів 0б0х країн щ0д0 п0д0лання депресивн0сті 
прик0рд0нних та гірських регі0нів р0бить надзвичайн0 актуальним питання пр0 
ф0рмування міжнар0дних кластерів у цих га-лузях та супр0від цих пр0ектів у вигляді 
відп0відних міжуряд0вих уг0д і пр0грам [273].  

Із д0свіду здійснення в 1999- 2009 рр. Сл0вацьк0ю Республік0ю п0-літики 
стимулювання інвестиційн0ї та інн0ваційн0ї діяльн0сті актуаль-ними для українськ0ї 
ст0р0ни на нинішнь0му етапі є ф0рми взаєм0дії інвест0рів та 0рганів державн0ї 
вик0навч0ї влади і місцев0г0 сам0вря-дування. Це приведені нижче:  

- Зарахування варт0сті пр0ектних, будівельних р0біт п0 0блашту-ванню 
митн0ї інфраструктури, підключенню д0 інженерних ме-реж в 0бсяги 
майбутніх платежів з п0датку на прибут0к;  

- Звільнення від д0ль0в0ї участі в р0звитку інженерн0ї с0ціальн0ї 
інфраструктури на терит0ріях сіл, рай0нів;  

- Відшк0дування частини витрат підприємств (д0 50 %) на підг0-т0вку та 
перепідг0т0вку кадрів;  

- Резервування земельних ділян0к для реалізації інвестиційних пр0ектів з 
мінімальними ставкам и 0рендн0ї плати, аб0 ціни при викупі, передача в 
к0нцесію;  

- Передача майн0вих к0мплексів державн0ї, к0мунальн0ї власн0с-ті для 
рек0нструкції, аб0 в к0нцесію з прав0 п0слідуюч0г0 вику-пу;  

- Фіксація цих та інших ф0рм державн0-приватн0г0 партнерства  
у ф0рмі трь0хст0р0нніх д0г0в0рів на реалізацію інцест-пр0екту між 
держав0ю, інвест0р0м та місцев0ю гр0мад0ю.  

Наявністю у прик0рд0нних рай0нах активних регі0нальних інн0ва-ційних 
центрів Сл0вацьк0г0 технічн0г0 університету та Ужг0р0дськ0г0 наці0нальн0г0 
університету [274, c. 12-13] р0бить реальним запр0ва-дження інн0ваційн0ї м0делі 
прик0рд0нн0г0 співр0бітництва г0сп0дар-ських суб’єктів, наук0вих устан0в, для яких 
г0л0вн0ю мет0ю є п0силення інтегральн0ї к0нкурент0спр0м0жн0сті регі0нів. Ць0му 
сприятимуть п0-зитивні зміни у ф0рмуванні інституцій інн0ваційн0г0 р0звитку в 
Україні (ств0рення техн0парків, наук0вих парків, т0щ0).  

Надійн0ю зміст0вн0ю 0сн0в0ю інвестиційн0-інн0ваційн0г0 співр0-бітництва 
прик0рд0нних регі0нів України та Сл0ваччини м0жуть стати не тільки вир0бнич0-
к00пераційні зв’язки підприємств транснаці0наль-них к0рп0рацій, які діють як на 
терит0ріях Сл0ваччини так і України, а так0ж і інтенсивні наук0в0-технічні і 0світні 
0бміни між вузами Закар-патськ0ї та інших 0бластей України та Пряшівськ0г0 і 
К0шицьк0г0 сам0-врядних країв Сл0вацьк0ї Республіки. 
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Хід с0ціальн0-ек0н0мічн0г0 р0звитку у ХХІ ст. ств0рює 0б’єктивні передум0ви 
більш активн0г0 залучення університетів в пр0цеси інтен-сифікації інтеграційних 
зв’язків у відп0відних регі0нах. В0ни стимулю-ються такими чинниками, як:  

- неминуча пере0рієнтація на засади п0стіндустріальн0г0 та ін-ф0рмаційн0г0 
суспільства, д0сягнення сучасних параметрів як0сті життя, стал0г0 р0звитку 
та відкрит0г0 д0ступу;  

- перехід на наук0в0 0бґрунт0вану ек0н0міку, ек0н0міку знань, ін-ф0рмації 
та зелену ек0н0міку;  

- набуття наці0нальними, регі0нальними та к0рп0ративними стратегіями 
р0звитку рис інн0ваційних, щ0 п0требуватиме усу-нення бар’єрів між 
0світ0ю та наук0ю, наук0вими д0слідженнями та пр0мисл0вими і 
с0ціальними інн0ваціями;  

- реалізація Уг0ди пр0 ас0ціацію між Україн0ю та Євр0пейським С0юз0м та 

заст0сування 0н0влюван0г0 у відп0відн0сті д0 стан-дартів та критеріїв ЄС 

зак0н0давства України та Сл0ваччини в галузі 0світи, науки, інн0вацій. 

залучення інвестицій, адміністра- 
тивн0-терит0ріальн0г0 п0ділу та децентралізації.  

Університети та інші вищі шк0ли 0б0х країн л0калізуються в 0світ-нь0-
наук0в0му пр0ст0рі прик0рд0нн0г0 регі0ну в другій євр0пейській катег0рії 
регі0нальн0ї вплив0в0сті «Декілька університетів в регі0ні».  

Їм притаманні відмінн0сті в статусі, спеціалізації, спрям0ван0сті та сту-пені 

залучення в р0звит0к регі0ну і міжнар0дний 0світній пр0стір. Вбача-ються пр0яви 

к0нкурентн0ї б0р0тьби за 0світній к0нтингент у серед0вищі наці0нальних гр0мад, 

на пл0щинах л0гістичних та вартісних переваг, м0ж-лив0стей міжнар0дн0ї 

м0більн0сті, 0тримання і визнання євр0пейськ0г0 дипл0ма. 0світнь0-інн0ваційне 

серед0вище регі0ну відстає від загальн0-державних і євр0пейських параметрів 

0х0плення населення вищ0ю 0сві-т0ю, д0ступ0м д0 якісн0ї бізнес-0світи та сучасних 

тренінг0вих п0слуг [302]. 
 

Вис0ка йм0вірність т0г0, щ0 стрімкий р0звит0к ІТ-техн0л0гій, шля-хів 
сп0лучень та л0гістики, віз0ва лібералізація 0б»єктивн0 п0силять пр0никнення і 
вплив на р0звит0к 0світнь0-інн0ваційн0г0 серед0вища українськ0г0 Закарпаття 
технічн0-0рієнт0ваних вищих навчальних за-кладів таких катег0рій вис0к0ї 
регі0нальн0ї та міжнар0дн0ї вплив0в0с-ті як « університети і інститути пр0відних 
ек0н0мічних регі0нів» 0б0х країн : Львівський, Київський регі0ни та традиційн0 
близьких д0 при-к0рд0нн0г0 регі0ну України та Сл0вацьк0ї республіки і 
партнерських 0світнь0-інн0ваційних агл0мерацій (К0шицьк0-Пряшівськ0ї, Будапешт-
ськ0ї, Братиславськ0ї, Віденськ0ї, Празьк0ї, Краківськ0ї та Варшавськ0ї) країн-членів 
ЄС та Вишеградськ0ї групи [303].  

Регі0нальну спрям0ваність в рамках реалізації трикутника знань мають 
інн0ваційні пр0екти, які здійснюються Ужг0р0дським наці0наль- 
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ним університет0м України раз0м з партнерськими вузами країн-членів ЄС та 

Вишеградськ0ї групи на платф0рмі Наук0вих Парків. У х0ді їх реалі-зації 

підприємства, підприємці, підприємницькі ас0ціації, державні уста-н0ви і приватні 

структури прик0рд0нних регі0нів України, Сл0ваччини та інших країн квартету 

стають пр0відними зам0вниками інн0ваційн0г0 пр0дукту для таких галузей 

ек0н0міки і с0ціальн0ї сфери 0бласті як: 
- альтернативна енергетика;  
- машин0будування та прилад0будування;  
- вир0бництв0 ек0л0гічн0 чистих харч0вих пр0дуктів;  
- сільський та гірський туризм;  
- лікувальна та санат0рна-кур0ртна справа;  
- збереження навк0лишнь0г0 серед0вища та ек0систем [304]. Д0свід 
реалізації зазначених пр0ектів свідчить пр0 г0т0вність ви-  

щих навчальних закладів стати не лише учасник0м, а так0ж і ядр0м сис-теми 
передачі знань та техн0л0гій на п0треби регі0нальн0г0 р0звитку транск0рд0нних 
регі0нів та був п0кладений в 0сн0ву К0нцепції інн0-ваційн0г0 р0звитку 
регі0нальн0г0 університету на 2015-2025 рр., р0з-р0блен0ї в пр0цесі вик0нання 
наук0в0г0 пр0екту (№ 21470150) «Інн0-ваційний університет – інструмент інтеграції 
в євр0пейський 0світній і наук0вий пр0стір» (№ 21470150) за фінанс0в0ї підтримки 
Міжнар0дн0-г0 Вишеградськ0г0 ф0нду . Партнерами в релізації пр0екту були Ужг0-
р0дський наці0нальний університет та Інститут транск0рд0нн0г0 спів-р0бітництва 
(м. Ужг0р0д, Україна), Технічний університет у м. К0шице (Сл0вацька Республіка), 
університет м. Жешув ( П0льща), університет м. Дебрецен ( Уг0рщина).  

Р0звит0к туризму та рекреації, захист прир0дн0г0 серед0вища р0зглядається 
0рганами державн0ї вик0навч0ї влади та місцев0г0 са-м0врядування прик0рд0нних 
регі0нів України та Сл0ваччини в як0сті прі0ритетних напрямків діяльн0сті та 
транск0рд0нн0ї співпраці. Увесь п0передній д0свід, наявність мережі міжнар0дних, 
наці0нальних та ре-гі0нальних пр0грам у цій галузі дають м0жливість р0зглянути 
питання щ0д0 ств0рення в українськ0-сл0вацьк0му прик0рд0нні міжнар0дн0г0 
Татранськ0-Карпатськ0г0 туристичн0-рекреаційн0г0 кластеру та цен-тру к0нгрес – 
туризму. Реальних 0брисів цей пр0ект м0же набути у ре-зультаті активних дій 
діл0вих кіл,туристичних та сп0ртивних 0рганіза-цій Сл0ваччини і України, які м0гли б 
найбільш п0вн0 заст0сувати свій д0свід і техн0л0гії, набуті під час пр0ведення в 
Татрах Універсіади, інших змагань із зим0вих видів сп0рту вис0к0г0 світ0в0г0 та 
євр0пейськ0г0 рівня. Так0г0 р0ду співпраця м0гла б дати гарний ефект для р0звитку 
прик0рд0нних регі0нів 0б0х країн.  

Саме в українськ0-сл0вацьк0му прик0рд0нні сф0рмувалися т0ч-ки вис0к0ї 
інвестиційн0ї активн0сті, які п0требують підтримки урядів 
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0б0х країн. Це з0крема Чієрна-над-Тіс0в (СР) та С0л0м0н0в0 (Україна), де визріли 

0б’єктивні передум0ви утв0рення масштабн0г0 міжнар0дн0г0 трасп0ртн0-

л0гістичн0г0 к0мплексу з р0збуд0в0ю системи л0гістичних складів на Сл0вацькій 

терит0рії, індустріальн0г0 парку на українській терит0рії та н0в0г0 м0ст0в0г0 

перех0ду через річку Тиса [275].  
Надзвичайн0 привабливим виглядає залізничний перехід в рай0ні станцій 

Павл0в0 (Україна) – Мать0вце (СР), де пр0х0дить шир0ка к0-лія станція Ужг0р0д-3 – 
К0шице, в безп0середній близьк0сті д0 як0г0 з українськ0ї ст0р0ни зап0чатк0вана 
терит0рія перспективн0г0 р0звитку електр0нн0ї та авт0агрегатн0ї пр0мисл0в0сті та 
здійснюється рек0н-струкція ліній експ0ртних енерг0мереж вис0к0ї напруги.  

З 0гляду на це, Закарпатська 0бласна рада України затвердила від-п0відні 
пр0грами ств0рення індустріальних парків та л0гістичних цен-трів на терит0рії 
Закарпатськ0ї 0бласті, які відн0сяться д0 прі0ритетних напрямків р0звитку 
ек0н0міки 0бласті.  

Серед 0сн0вних завдань, які переслідують пр0грами: ств0рення сприятливих 
ум0в для р0зміщення в 0бласті н0вих підприємств, у т0му числі ін0земних; 
активізація залучення в ек0н0міку з0внішніх і внутріш-ніх інвестицій; здійснення 
технічн0г0 пере0снащення, забезпечення збільшення 0бсягів вир0бництва 
к0нкурент0спр0м0жних т0варів; за-безпечення ефективн0г0 вик0ристання 
інн0ваційн0г0 п0тенціалу під-приємств вир0бнич0ї сфери; приск0рення пр0цесів 
реструктуризації в 0кремих галузях пр0мисл0в0сті.  

Мет0ю Пр0грами з л0гістики є визначення перспектив та м0делю-вання 
трансп0ртн0-л0гістичних центрів, в т0му числі транск0рд0нних, вд0ск0наленням 
техн0л0гій міжнар0дних перевезень за принципами л0гістичних т0вар0пр0відних 
систем із залученням 0рганів місцев0г0 сам0врядування та інституцій 
транск0рд0нн0г0 співр0бітництва. Пр0-грам0ю ств0рення індустріальних парків 
передбачається їх ств0рення в як0сті «дзеркальних» п0 0бидві ст0р0ни к0рд0ну 
[276].  

Міністерств0 регі0нальн0ї п0літики та будівництва України пр0ект «Ств0рення 
індустріальних парків з елементами л0гістики» віднесл0 д0 прі0ритетних та 
стратегічних пр0ектів для наш0г0 прик0рд0нн0г0 ре-гі0ну. Цей пр0ект так0ж був 
наг0р0джений дипл0м0м на Міжнар0дн0му ф0румі «Інн0вації та техн0л0гії вищ0ї 
як0сті» в м. Києві як кращий пр0-  
ект [277].  

Наразі на українськ0-сл0вацьк0му к0рд0ні ведеться р0б0та п0 ств0-ренню 

індустріальн0г0 парку «С0л0м0н0в0» (авт0м0білебудування) з участю ЗАТ 

«Євр0кар» та індустріальн0г0 парку «Р0зівка» (авт0агрегат-на пр0мисл0вість) з 

участю Т0В «Ядзакі-Україна» та їх девел0перів і п0-стачальників «Ф0льксваген –

Братислава», »ІПЕК-Сл0ваччина» та «Ядза-кі-Міхал0вце», де в майбутнь0му 

планується ств0рення транск0рд0нних 
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парків. Врах0вуючи ге0графічне р0зташування міст Ужг0р0д та Мука-чеве, 
Мукачівський трансп0ртн0-л0гістичний мультим0дальний центр на базі залізниць та 
аер0п0ртів м0же стати п0люс0м транск0рд0нн0г0 трансп0ртн0г0 кластеру.  

Взаєм0д0п0м0га функці0нальних м0жлив0стей індустріальних цен-трів та 
л0гістичних парків значн0 збільшує їх к0нкурентн0-спр0м0ж-ність у залученні 
інвестицій: індустріальні парки ств0рюють д0датк0ві зам0влення на перевезення 
для суб’єктів л0гістики, а р0звинена тран-сп0ртна інфраструктура, наявна в 
л0гістичних центрах, приваблює ін-вест0рів д0 індустріальних парків.  

Така система індустріальних парків з елементами л0гістики, в т0му числі 
транск0рд0нних, стане 0сн0в0ю ф0рмування транск0рд0нн0г0 кластеру, який раз0м 
з іншими анал0гічними структурами на к0рд0нах України з Сл0ваччин0ю, іншими 
країнами ЄЕС ввійде в кластер наці0-нальних пр0ектів.  

За р0зрахунками Р0б0ч0ї групи з підг0т0вки пр0екту Зак0ну Укра-їни «Пр0 
індустріальні парки», р0зр0блен0г0 за участі представників діл0вих кіл, щ0 
здійснюють співпрацю і в українськ0-сл0вацьк0му при-к0рд0нні, на 0дин 
індустріальний парк планується залучення не менше 200,0 млн. д0л. США 
інвестицій. 0чікується ств0рення від десяти д0 кіль-к0х десятків к0мпаній та від 2,5 
д0 10 тис. н0вих р0б0чих місць. Ця пр0-грама д0зв0лить ств0рити п0над 300 тисяч 
р0б0чих місць та залучити в ек0н0міку України не менше 8 млрд. д0л. США прямих 
ін0земних інвес-тицій на пр0тязі найближчих 4-5 р0ків.  

Зак0н «Пр0 індустріальні парки» врах0вує д0свід Сл0ваччини та інших країн 
Цетральн0-Східн0ї Євр0пи і спрям0ваний на суттєве ск0р0-чення «часу д0 ринку» 
при ств0ренні вир0бничих 0б’єктів д0 6 місяців. Імплементація зак0ну насамперед 
передбачає суттєве спр0щення пр0-цедури 0тримання д0зв0лів та ліцензій. Ці 
функції на терит0рії індустрі-альних парків візьмуть на себе керуючі к0мпанії, які і 
представлятимуть інтереси інвест0рів у ст0сунках з п0г0джувальними і 
к0нтр0люючими 0рганами [278].  

Ств0рення транск0рд0нних індустріальних парків з елементами л0гістики у 
прик0рд0нних 0бластях України та Сл0ваччини п0глибить к00перацію між 
суб’єктами г0сп0дарювання України та країн Євр0с0юзу, підвищить 
к0нкурент0спр0м0жність регі0нів, п0кращить стимулюван-ня інвестиційн0ї 
активн0сті, забезпечить сталий р0звит0к терит0рій на базі інн0ваційн0г0 р0звитку 
ек0н0міки та впр0вадження н0вітніх техн0-л0гій.  

Гарн0ю ілюстрацією так0г0 р0ду ск00рдин0ван0ї п0літику дв0х уря-дів є вжиті 
0станніми р0ками зах0ди українськ0ї та сл0вацьк0ї ст0р0ни, Євр0с0юзу, які привели 
д0 ф0рмування субрегі0ну вис0к0ї інвестиційн0ї 
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активн0сті в рай0ні Гуменне, Убля (СР) та Малий Березний (Україна), де 
р0збуд0вана інфраструктура митн0г0 перех0ду,відкрит0 0фіс П0чесн0г0 К0нсула 
Сл0вацьк0ї республіки, працюють підприємства із сл0вацькими інвестиціями, 
функці0нує н0вітній туристичн0-рекреаційний к0мплекс «Красія», який 
к0ристуються вис0к0ю п0пулярністю у населення 0б0х країн. Існують суттєві 
передум0ви ств0рення тут міжнар0дн0г0 центру к0нгрес-туризму.  

Вищевказані та інші т0чки вис0к0ї інтеграційн0ї активн0сті на укра-їнськ0-

сл0вацьк0му к0рд0ні заслуг0вують, з наш0г0 п0гляду, на заст0су-вання д0 них з 

б0ку урядів України та Сл0ваччини статусів міжнар0дних (спільних) утв0рень за 

зразк0м прик0рд0нних індустріальних парків, л0гістичних та туристичних кластерів, 

притаманних спільній інвести-ційн0-інн0ваційній діяльн0сті діл0вих кіл ряду 

євр0пейських країн.  
Аналіз д0свіду трансф0рмації сл0вацьк0ї ек0н0міки та п0тен-ціалу 

інвестиційн0-інн0ваційн0ї склад0в0ї українськ0-сл0вацьк0г0 співр0бітництва,в т0му 
числі у прик0рд0нних регі0нах, вимагає ціл0г0 ряду д0датк0вих рек0мендацій на 
адресу 0рганів державн0ї влади та місцев0г0 сам0врядування Сл0вацьк0ї 
Республіки та України. Невід-кладними на нашу думку є:  

- Приведення схеми інвестиційних пр0цесів у відп0відність д0 стандартів 
ринк0в0ї ек0н0міки. Р0зр0бка і ухвалення Державн0ї стратегії інвестиційн0-
інн0ваційн0г0 р0звитку та Інвестиційн0-г0 К0дексу України;  

- Вд0ск0налення п0датк0вих та митних режимів для суб’єктів ін-вестиційн0ї 

та інн0ваційн0ї діяльн0сті на терит0рії України, з0-крема прик0рд0нних 

терит0ріях, у відп0відн0сті д0 стандартів ЄЕС, Кі0тськ0ї К0нвенції щ0д0 

спр0щення та гарм0нізації митних пр0цедур та 0триман0г0 на цій базі 

сл0вацькими партнерами д0-свіду стимулювання інвестиційн0ї та 

інн0ваційн0ї активн0сті;  
- Надання інвест0рам гарантій щ0д0 стабільн0сті зак0н0давч0ї бази пр0тяг0м 

тривал0г0 пері0ду та пр0з0рих пр0цедур її змін;  
- Резервування земельних ділян0к державн0ї власн0сті для ре-алізації 

інвестиційних пр0ектів пр0мисл0в0г0 вир0бництва (Greenfield), р0зміщення 
індустріальних парків, л0гістичних цен-трів в ум0вах ств0рення ринку землі;  

- Цілеспрям0вана передача застарілих підприємств державн0ї та 
к0мунальн0ї власн0сті для здійснення пр0ектів рек0нструкцій  
(Brownfield);  

Ств0рення к0мунікативних та тренінг0вих каналів та пр0грам сл0-вацьк0-

українськ0г0 трансферту техн0л0гій та д0свіду СР щ0д0 укладан-ня та імплементації 

трь0хст0р0нніх д0г0в0рів на реалізацію інвестицій-них та інн0ваційних пр0ектів із 

фікс0ван0ю відп0відальністю: Держава 
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– інвестиційний клімат, гарантії, стимули, інфраструктура; Інвест0р – 
капітал0вкладення, 0бсяги, р0зрахунки з бюджетами і ф0ндами, р0б0чі місця; 
Місцеве сам0врядування – земельні ресурси, місцева інфраструк-тура, сприяння у 
рекрутінгу перс0налу.  

У підсумк0вих п0л0женнях відзначим0,щ0 у 2012-2016 рр . владa Сл0вацьк0ї 
Республіки дем0нструвала і реалізувала св0ю г0т0вність д0 співпраці з Україн0ю у 
дв0х напрямках – дв0ст0р0ннь0му (у рамках ч0г0 сл0вацька ст0р0на здійснює 
р0звит0к усь0г0 к0мплексу відн0син з українськ0ю держав0ю як з св0їм сусід0м на 
Сх0ді) та багат0ст0р0ннь0-му (сл0вацька ст0р0на підтримує євр0пейську інтеграцію 
України у разі вик0нання нею відп0відних критеріїв та ум0в членства в ЄС). М0жна 
та-к0ж пр0гн0зувати, щ0 г0л0вний наг0л0с у рамках дв0ст0р0ннь0ї співп-раці між 
Україн0ю та Сл0ваччин0ю сл0вацька влада р0битиме і надалі на ек0н0мічній сфері 
(інвестиції, трансп0рт, енергетика, туризм т0щ0) та на реалізації к0нкретних 
пр0ектів, щ0 матимуть безп0середній п0зитив-ний вплив на ек0н0міку Сл0ваччини в 
п0сткриз0вий пері0ди (з0крема, таким пр0ект0м є 0бг0в0рювана на пр0тязі кільк0х 
р0ків шир0к0к0лій-на залізниця між Україн0ю та Австрією терит0рією СР). 
 

Щ0 ст0сується співпраці українськ0ї та сл0вацьк0ї ст0р0ні у рамках 
багат0ст0р0ннь0ї співпраці – перш за все, у к0нтексті інтеграції Украї-ни в Євр0с0юз, 
– т0 варт0 к0нстатувати , щ0 Уряд Сл0ваччини не лише вербальн0 підтримує згадану 
інтеграцію та р0бить практичні кр0ки у напрямку передачі Україні сл0вацьк0г0 
д0свіду інтеграції та трансф0р-мації, але й, з мет0ю зміцнення св0г0 іміджу адв0ката 
та пр0відника ін-тересів українськ0ї держави в ЄС, м0же вдатися д0 більш 
к0нкретних зах0дів. 0птимізації відн0син між Україн0ю та Сл0ваччин0ю на пл0щині 
євр0інтеграційних пр0цесів сприяє зр0стання зацікавлен0сті 0фіційн0ї Братислави у 
ств0ренні з0ни вільн0ї т0ргівлі між Києв0м та ЄС, функці-0нування як0ї забезпечить 
збільшення 0бсягів з0внішнь0ї т0ргівлі т0-варами та п0слугами (у першу чергу, у 
сфері трансп0рту і л0гістики та, з0крема, взаєм0вигідн0г0 співр0бітництва у 
вир0бництві енерг0ємних т0варів для сл0вацьких підприємств в Україні в ум0вах 
тимчас0в0г0 де-фіциту електр0енергії власн0г0 вир0бництва).  

Значний інтерес для України стан0вить д0свід вступу Сл0ваччини д0 ЄС, 
з0крема, пр0йдений нею шлях внутрішнь0ї трансф0рмації, адап-тації наці0нальн0г0 
зак0н0давства д0 стандартів Євр0с0юзу представ-ляє значний інтерес для України , 
щ0 засвідчив завершений наразі спіль-ний українськ0-сл0вацький пр0ект 
загальн0наці0нальн0ї дискусії щ0д0 різн0манітних аспектів функці0нування 
Євр0с0юзу «Наці0нальний к0н-вент щ0д0 Євр0пейськ0г0 С0юзу в Україні», який 
передбачає передачу українській ст0р0ні сл0вацьк0г0 д0свіду 0рганізації перед 
вступ0м Сл0-ваччини д0 ЄС [305]. 
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Узагальнюючи сучасну п0літику Сл0ваччини щ0д0 співр0бітництва а з Україн0ю 
спрям0вана на підтримку п0ступ0в0г0 вх0дження України д0 євр0пейськ0г0 
пр0ст0ру. Безперечн0, для збереження п0зитивн0ї дина-міки євр0інтеграційн0г0 
пр0цесу перш0черг0вими зах0дами є, п0 перше, завершення ратифікації Уг0ди пр0 
ас0ціацію України з ЄС, яка передба-чатиме ств0рення з0ни вільн0ї т0ргівлі, щ0, 
п0зитивн0 вплине на т0рг0-вельні взаємини дв0х країн. П0-друге, не0бхідн0 
нар0щувати п0тенціал дв0ст0р0ннь0ї т0ргівлі, сект0ральн0ї та регі0нальн0ї 
співпраці, п0вн0-цінн0 вик0рист0вуючи наявні механізми спільних к0місій, 
0рганіз0вую-чи бізнес-зах0ди - презентації, виставки, бізнес-
ф0руми,вик0рист0вуючи н0ві м0жлив0сті і ас0ціативні інструменти.  

Важлив0ю склад0в0ю відн0син є міжрегі0нальне співр0бітництв0 між 
Україн0ю та Сл0ваччин0ю, яке є в0дн0час 0дним з 0сн0вних вект0-рів співпраці 0б0х 
країн, щ0 р0звивається д0сить вис0кими темпами. За р0ки стан0влення та р0звитку 
в країні ринк0в0ї ек0н0міки та внаслід0к активн0г0 залучення д0 світ0в0г0 та 
євр0пейськ0г0 індустріальн0г0 аут-с0рсінгу та інвестування транснаці0нальних 
к0рп0рацій в 0бласті скла-лися п0зитивні передум0ви для діяльн0сті з0н вис0к0ї 
інвестиційн0ї активн0сті та кластерів в таких галузях, як ліс0ве г0сп0дарств0, туризм 
та рекреація, легка та перер0бна пр0мисл0вість, трансп0рт і л0гісти-ка, 
авт0м0білебудування та прилад0будування. У пері0д підг0т0вки д0 вступу 
Сл0вацьк0ї республіки д0 ЄС (2004 р.) та д0 підписання Уг0ди пр0 ас0ціацію між 
Україн0ю та Євр0с0юз0м (2014 р.) прик0рд0нний регі0н та адміністративн0-
терит0ріальні 0диниці – суб»єкти транск0рд0нн0г0 співр0бітництва 0б0х країн 
п0силили к0нкурентні переваги, з0крема з ефективн0сті ринку т0варів та частки 
ін0земн0ї власн0сті, д0ступу д0 інтернету. У всіх вищевказаних склад0вих 
регі0нальних ек0н0мік вбача-ються п0тенційні м0жлив0сті та практичні 
напрацювання для ств0рен-ня та функці0нування системи регі0нальн0г0 трансферу 
знань і техн0-л0гій. 
 

В0дн0час, к0мплексний аналіз тенденцій р0звитку 1991-2015 р.р. засвідчує, щ0 
ек0н0міка прик0рд0нн0г0 українськ0-сл0вацьк0г0 регі-0ну не м0же власними 
силами, без дієв0ї регі0нальн0ї та інвестиційн0ї п0літики держав та євр0пейськ0г0 
співт0вариства , реалізації пр0грам міжнар0дн0ї співпраці усувати чинники 
периферійн0сті і забезпечува-ти зайнятість населення, пр0тист0яти відт0ку мізків, 
прир0дним та тех-н0генним ризикам, викликам тінь0в0ї ек0н0міки та депресивн0сті 
гір-ських терит0рій.  

За цих 0бставин нар0щування в ек0н0мічній структурі регі0ну час-т0к 
ек0н0міки знань та інн0вацій, інф0рмаційн0ї та зелен0ї ек0н0міки вбачається 
багат00біцяючим та плідним напрям0м ребрендингу та м0-дернізації регі0ну в 
п0стіндустріальну д0бу. 
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М0жна зр0бити висн0в0к, щ0 відверт0 виражену пр0євр0пейську 

спрям0ваність має наразі і український вект0р сл0вацьк0ї з0внішнь0ї п0літики. Тим 

самим сл0вацьким уряд0м, в0чевидь, надіслан0 партне-рам п0 ЄС чіткий та ясний 

сигнал щ0д0 т0г0, щ0 уряд0вий кабінет Р. Фіц0, п0 перше, 0дн0значн0 діятиме у 

руслі п0літики Брюсселя, підтримува-тиме більшу частину пр0п0н0ваних 

Євр0пейськ0ю к0місією кр0ків та, п0-друге, навряд чи вдасться д0 акцій , 

характерних для перш0ї влади Р. Фіц0 (2006-2010 рр.) – на кшталт пр0валу 

г0л0сування щ0д0 підтрим-ки в СР стабілізаційних зах0дів в євр0з0ні. Слід так0ж 

відзначити д0сить відверт0 виражений с0ціальн0-ек0н0мічний характер 

з0внішнь0п0лі-тичних прі0ритетів сл0вацьк0ї п0літики (як, втім, і всієї Пр0грами 

Уряду СР на 2012-2016 рр.), щ0, в0чевидь, має д0нести д0 Євр0пейськ0г0 С0юзу 

п0зицію н0в0ї влади СР щ0д0 п0буд0ви її ек0н0мічн0ї п0літики на п0-єднанні 

ж0рстк0ї фіскальн0ї дисципліни та ж0рстк0г0 режиму ек0н0мії бюджетних к0штів з 

0дн0часним забезпеченням ек0н0мічн0г0 зр0стан-ня та р0ст0м зайнят0сті 

(0с0блив0 з б0ку м0л0ді).  
Те, щ0 0сн0вним партнер0м Сл0вацьк0ї Республіки є Німеччина п0-зитивн0 

впливає на гарм0нізацію її з0внішнь0п0літичн0ї п0зиції із стра-тегією Німеччини, 

з0крема і в українськ0му питанні. 0крім т0г0, Братис-лава є прир0днім с0юзник0м 

Києва в енергетичних пр0ектах, 0скільки є зацікавлена у збереженні транзиту 

р0сійськ0г0 газу через Україну аб0 ж, як варіант, у ф0рмуванні альтернативних 

р0сійським пр0ектам як таким, щ0 йдуть в 0бхід сл0вацьк0ї терит0рії, 

енерг0пр0в0дів. Пр0 це свідчить г0т0вність підписати раз0м з Б0лгарією, Румунією, 

Уг0рщин0ю мем0рандуму пр0 будівництв0 газ0пр0в0ду Eastring від сл0вацьк0-укра-

їнськ0г0 д0 б0лгарськ0-турецьк0г0 к0рд0ну, який м0жна вик0рист0вува-ти в 

аверсн0му і реверсн0му напрямках, бажання залучити Київ д0 ф0р-мування 

центральн0євр0пейськ0г0 енергетичн0г0 хабу. 
 

Пр0 д0бру в0лю Братислави підтримати Україну у зменшенні енергетичн0ї 
залежн0сті від Р0сії свідчить суттєве збільшення ревер-су газу з Сл0ваччини, який 
складає біля третини п0треб українськ0г0 ринку. Так0ж знак0вими є пр0п0зиція і 
зг0да к0лишнь0г0 прем’єр-міністра Мікулаша Дзурінди стати радник0м Президента 
України П. П0р0шенка,к0лишнь0г0 віце-прем»єра та міністра фінансів СР Івана Мі-
кл0ша - керівник0м групи радників Прем»єр-Міністра України В. Гр0й-смана. Пр0 
бажання Сл0ваччини надати підтримку України свідчать прик0рд0нні ініціативи, 
з0крема г0т0вність здійснити, 0крім рек0н-струкції та р0зширення перех0ду «Вишнє 
Немецьке-Ужг0р0д», так0ж п0буд0ву н0в0г0 пункту «Улич-Забрідь». 
К0нструктивн0ю і перспектив-н0ю для р0звитку ін0ваційн0-0світнь0г0 
співр0бітництва стала пр0п0-зиція надати студентам України ст0 стипендій для 
навчання у сл0ваць-ких вишах. 
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Таким чин0м, м0жна к0нстатувати, щ0 наразі р0звит0к україн-ськ0-сл0вацьких 

відн0син пр0д0вжується в ум0вах напраць0ван0ї ста-більн0сті та взаєм0дії. 

В0дн0час існують чинники, які дещ0 знижують ефективність українськ0-сл0вацьк0г0 

співр0бітництва. В0ни мають як внутрішнь0-, так і з0внішнь0п0літичний характер. 

З0крема, це належ-ність д0 різних інтеграційних структур. Сл0вацька Республіка 

0б’єктивн0 зацікавлена в стабільн0му р0звитку незалежн0ї дем0кратичн0ї України, 

так сам0 як і в ек0н0мічн0му співр0бітництві з нею - для країн Централь-н0ї Євр0пи 

Україна залишається стратегічним транзитним шлях0м д0 ринків країн СНД. 

Незважаючи на пр0євр0пейську п0літику Сл0ваччини щ0д0 України, пр0цес 

інтеграції наш0ї держави д0 ЄС має відбуватись п0 шляху із «дв0ст0р0ннім рух0м». 
 

Саме т0му на п0ряд0к денний щ0д0 інтенсифікації співр0бітництва України з 

Сл0ваччин0ю має бути винесен0 пр0ведення п0передніх к0н-сультацій на рівні 

міністерств зак0рд0нних справ і представників СР та України в багат0ст0р0нніх 

платф0рмах з мет0ю активізації їх діяльн0сті у відп0відн0сті д0 інтересів СР, України 

і білатеральн0ї сл0вацьк0-україн-ськ0ї співпраці; вик0ристання м0жлив0стей 

дв0ст0р0ннь0ї дипл0матії зі Сл0ваччин0ю для ф0рмування не0бхідн0г0 для України 

п0рядку денн0-г0 п0літичн0ї ас0ціації з ЄС; вир0блення к0нцепцій р0звитку 

регі0наль-н0ї співпраці між країнами Вишеградськ0ї групи і Україн0ю в пр0грамах 

ключ0вих інтересів: енергетична безпека, енергетична ефективність, 0б-

слуг0вування к0рд0нів, напрям д0 безвіз0в0г0 режиму для України т0щ0; 

здійснення зах0дів на вик0нання рішень 0станніх засідань Дв0ст0р0нніх українськ0-

сл0вацьких пр0фільних к0місій та п0чат0к пр0цесу узг0джен-ня термінів 

пр0ведення наступних засідань к0місій; 0працювання спіль-них дв0ст0р0нніх 

пр0ектів у сфері підвищення енерг0ефективн0сті та вик0ристання альтернативних 

джерел енергії за участі Сл0вацьк0ї інн0-ваційн0ї та енергетичн0ї агенції та 

відп0відн0г0 українськ0г0 партнера.  
В0чевидь, Сл0ваччина та Україна не мають п0літичних суперечн0с-тей , 0т0ж 

інтереси СР д0 дв0ст0р0ннь0г0 співр0бітництва у сфері енер-гетики, туризму є 
визначальними у прагматичних р0зрахунках щ0д0 реалізації наці0нальних та 
ек0н0мічних інтересів. Д0 т0г0 ж, Братислав-ський Град м0же ск0ристатися раз0м із 
Грузією, П0льщею іміджем та р0ллю пр0вайдера євр0пейських реф0рм в Україні, 
пр0суваючи на п0са-ди в українських уряд0вих структурах св0їх екс-п0сад0вців. 
Звісн0, слід р0зуміти , щ0 п0дібн0 д0 Уг0рщини, Чеськ0ї Республіки та інших країн  
– членів євр0пейськ0г0 співт0вариства Сл0ваччина п0винна мати сут-тєві п0літичні 
та ек0н0мічні рез0ни і сп0нукальні м0тиви (інвестиційні м0жлив0сті, спільні 
пр0екти) для сприяння випереджаюч0му, в рамках ЄС чи т0 Вишеграду, р0сту 
к0нкурент0спр0м0жн0сті та р0звитку бізнес-та інфраструктурн0г0 серед0вища в 
Україні. 
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Вх0дження Сл0вацьк0ї республіки та інших центральн0євр0пей-ських країн – 
сусідів України д0 складу ЄС має суттєв0 п0значитися на р0лі та місці Карпатськ0г0 
Євр0регі0ну в системі співр0бітництва Украї-ни із Сл0ваччин0ю та Євр0с0юз0м.  

Тільки з явним перебільшенням м0жна стверджувати, щ0 Карпат-ський 
Євр0регі0н на м0мент вступу Сл0ваччини д0 Євр0с0юзу і підпи-сання Уг0ди пр0 
євр0ас0ціацію України сф0рмувався як транск0рд0нна цілісність. А пр0 принаймні 
х0ча б частк0ву сам0ідентифікацію жителів 0бластей-учасниць з цим 
євр0регі0нальним 0б’єднанням і згадувати не варт0. У дан0му напрямі не бул0 
зр0блен0 ж0дних пр0пагандистських і рекламн0-пр0світницьких кр0ків. 
Елементарна річ, наприклад, у Сл0вач-чині на зах0ді, півн0чі і півдні уже давн0 під 
найменуванням населених пунктів на д0р0жніх знаках міститься 0крема невелика 
табличка з п0-значенням д0 як0г0 євр0регі0ну вх0дить це п0селення. Правда, у 
Східній Сл0ваччині та Закарпатті, к0трі є частин0ю Карпатськ0г0 Євр0регі0ну, таких 
написів не сп0стерігається.  

0днак найбільшими стримуючими чинниками р0звитку співр0біт-ництва в 
рамках Карпатськ0г0 Євр0регі0ну д0 теперішнь0г0 часу були факт0ри системн0г0 
характеру. З-п0між них, чималу гальмуючу р0ль грав різний, інк0ли навіть 
принцип0в0, рівень реф0рмування в країнах, прик0рд0нні адміністративн0-
терит0ріальні 0диниці яких вх0дять д0 євр0регі0ну.  

З 0дн0г0 б0ку, св0г0 часу П0льща і Уг0рщина значн0 випереджали сусідів за 

темпами і глибин0ю суспільн0-п0літичних та ринк0вих ре-ф0рм. В0ни в 1999 р. 

першими стали п0вн0правними членами НАТ0. Сл0-ваччина в 1990-ті р0ки дещ0 

загальмувала перетв0рення і ск0тилася д0 із0ляці0нізму. Бул0 навіть забл0к0ван0 

участь східн0сл0вацьких 0кругів та країв у р0б0ті Карпатськ0г0 Євр0регі0ну. Лише 

після 1998 р. сл0ваць-ка ст0р0на приск0-рила системні перетв0рення і активізувала 

євр0регі-0нальне співр0бітництв0. Завдяки цілеспрям0ваним діям СР зуміла ре-

ф0рмн0 назд0гнати РП та УР і раз0м з ними вступити 1 травня 2004 р. д0 ЄС , а 

Україна п0ки - щ0 залишається п0за ЄС, тільки у 2014 р0ці уклавши ас0ціативну 

уг0ду. Т0бт0, реф0рмний р0зрив і надалі небажан0 діятиме, 0с0блив0 в 

співр0бітництві західн0українських 0бластей із зарубіжними партнерами п0 

Карпатськ0му Євр0регі0ну.  
Треба р0зуміти, щ0 системні відмінн0сті т0ркаються у першу чер-гу сфери 

ек0н0мічн0г0 транск0рд0нн0г0 співр0бітництва. Ринк0ва ре-гі0нальна ек0н0міка 
євр0пейськ0г0 типу і п0слід0вн0 не реф0рм0ване, з присутністю адміністративн0г0 
втручання, регі0нальне г0сп0дарств0 країни,щ0 тільки-н0 зап0чаткувала 
євр0пейський транзит мають за-мал0 пунктів для реальн0г0 і паритетн0г0 
к00перування . На такій базі важк0 ств0рити ідеальну систему ек0н0мічних 
взаєм0зв’язків, які вели 
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б д0 ф0рмування цілісн0ю в г0сп0дарськ0му сенсі міжнар0дн0г0 тран-ск0рд0нн0г0 
регі0ну.  

З інш0г0 б0ку, реф0рмні відмінн0сті не д0зв0лили реалізувати в рамках 
Карпатськ0г0 Євр0регі0ну 0б0в’язк0ву вим0гу загальн0євр0пей-ських інституцій 
щ0д0 р0звитку транск0рд0нн0г0, євр0регі0нальн0г0 співр0бітництва - к00рдинацію 
к0нцепцій с0ціальн0 - ек0н0мічн0г0 р0з-витку прик0рд0нних терит0рій. Після 
тривалих зусиль це нарешті зр0-блен0 лише на українськ0-уг0рськ0му рівні. 
Закарпатська 0бласть Укра-їни та 0бласть Саб0лч-Сатмар-Бсрег Уг0рщини в 2003 р. 
зуміли п0г0дити рамк0ву стратегію с0ціальн0 ек0н0мічн0г0 р0звитку. На 
міждержавн0му українськ0-сл0вацьк0му рівні ведеться р0б0та із ств0рення 
д0г0вірн0ї 0сн0ви для спільн0г0 пр0ст0р0в0г0 планування суміжних прик0рд0н-них 
терит0рій дв0х країн. Але це - лише перші кр0ки, та й т0 тільки дв0-ст0р0ннь0г0 
характеру, а не системні багат0ст0р0нні дії всіх учасників євр0регі0ну.  

Безум0вн0, навіть інтегр0вана в міжнар0дн0му транск0рд0нн0му плані 
ек0н0мічна система євр0регі0ну не м0же бути автаркією, а скла-дається із 
регі0нальних ек0н0мік, к0жна з яких є невід’ємн0ю частин0ю к0нкретн0ї 
наці0нальн0-державн0ї нар0дн0г0сп0дарськ0ї системи. Та, мусим0 визнати, щ0 
сл0вацькі,п0льські і уг0рські учасники Карпатськ0-г0 Євр0регі0ну після вступу іх 
країн д0 єдин0г0 внутрішнь0г0 ринку ЄС без бар’єрів мають кращі ум0ви для 
транск0рд0нн0г0 інтегрування ре-гі0нальних г0сп0дарських к0мплексів, ніж, 
наприклад, українські, к0трі 0пинилися за н0вими східними к0рд0нами Євр0с0юзу.  

Не маючи власн0г0 міцн0г0 ек0н0мічн0г0 підґрунтя, за р0ки св0г0 існування 
Карпатський Євр0регі0н не зміг д0сягти і бажан0г0 с0ціаль-н0-ек0н0мічн0г0 ефекту. 
Зараз ж0дна з адміністративн0-терит0ріальних 0диниць - учасниць євр0регі0ну не 
м0же перек0нлив0 стверджувати, щ0 х0ча б якісь п0зитивні г0сп0дарські зрушення 
та ріст життєв0г0 рівня населення відбулися завдяки євр0-регі0нальпій співпраці. А 
п0ки ця ф0рма транск0рд0нн0г0 співр0бітництва не матиме реальн0ї ек0н0міч-н0ї і 
с0ціальн0ї віддачі насамперед для ряд0вих гр0мадян, які мешкають на терит0рії 
євр0-регі0ну, г0ді г0в0рити пр0 її ефективність та перспек-тивність.  

Чимале стримуюче значення мав нед0ск0налий 0рганізаційний ме-неджмент 

євр0регі0нальн0г0 співр0бітництва. Керівні структури євр0-регі0ну в 0с0бі Ради 

представників місцевих 0рганів державн0ї влади і сам0врядування 0бластей-

учасниць були певним чин0м дистанцій0вані від вик0навчих євр0регі0нальних 

лан0к - Секретаріату, представництв т0щ0. І, мабуть, найг0л0вніше - рідк0 к0ли 

партнерами п0 євр0регі0ну, 0с0блив0 зарубіжними в ст0сунках з українськими 

0бластями-учасниця-ми транск0рд0нне співр0бітництв0 в Карпатськ0му Євр0регі0ні 

р0згля- 
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дал0ся в як0сті 0дн0г0 із видів (т0чніше, рівнів) загальн0євр0пейськ0ї інтеграції. 
В0н0 мал0 ск0ріше характер міжрегі0нальн0ї співпраці при-к0рд0нних 
адміністративн0-терит0ріальних 0диниць на дв0ст0р0нній, рідше-багат0ст0-р0нній 
0сн0ві.  

У ціл0му на сучасн0му етапі в р0звитку Карпатськ0г0 Євр0регі0ну після 
р0зширення Євр0с0юзу настав перел0мний м0мент, к0ли від пе-реважн0 п0літик0-
декларативн0г0 євр0регі0нальн0г0 співр0бітництва не0бхідн0 приск0рен0 
перех0дити д0 прі0ритетів ек0н0мічн0ї співпра-ці і реалізації к0нкретних спільних 
г0сп0дарських транск0рд0нних пр0-ектів. Якщ0 д0 р0зширення ЄС євр0регі0н в 
0сн0вн0му вик0нував дещ0 звужену л0кальну функцію 0рганізації транск0рд0нн0ї 
інтеграції при-к0рд0нних адміністративн0-терит0ріальних 0диниць держав Карпат-
ськ0г0 басейну, т0 після вступу РП, ЄР і УР д0 ЄС він міг би відігравати принцип0в0 
н0ву р0ль - вищ0ї 0рганізаційн0ї ф0рми транск0рд0нн0г0 співр0бітництва на н0вих 
схід них к0рд0нах Євр0с0юзу із безп0серед-німи сусідами, в т. ч. Україн0ю. Р0звит0к 
євр0регі0нальн0ї співпраці на ць0му напрямі перетв0рився у невід’ємну склад0ву 
частину загальн0ї східн0ї стратегії ЄС і уже не є тільки справ0ю межуючих з Україн0ю 
дер-жав-учасниць євр0регі0ну, а євр0пейськ0ї спільн0ти в ціл0му.  

У ць0му сенсі варт0 вважати ге0п0літичні зміни, щ0 відбулися чи на-віть лише 

відбуваються зараз, п0зитивним стимул0м д0 р0звитку і вд0-ск0налення 

співр0бітництва в рамках Карпатськ0г0 Євр0регі0ну. Більш вис0кий, ніж раніше, 

статус євр0регі0ну - реальний вихід й0г0, напри-клад, на рівень уже системи 

відн0син між Україн0ю і ЄС, а не тільки дв0-аб0 багат0ст0р0нніх міждержавних 

зв’язків України з сусідами, 0бум0в-лює д0сить тривале п0дальше існування 

Карпатськ0г0 Євр0регі0ну.  
“Катастр0фічні” пр0гн0зи пр0 м0жливість зг0ртання транск0рд0н-н0г0 

співр0бітництва через Карпатський Євр0регі0н після вступу деяких 

центральн0євр0пейських держав Євр0с0юзу не мають під с0б0ю ваг0-мих 

підстав.Адже транск0рд0нне співр0бітництв0 р0зглядається ними як 0дин із 

найбільш перспективних напрямів взаєм0дії з українськ0ю держав0ю з мет0ю 

включення її д0 загальн0євр0пейських інтеграційних пр0цесів. Відп0відн0 і Україна 

вважає р0звит0к мережі транск0рд0нних  
і євр0 регі0нальних к0нтактів на західн0му напрямі д0датк0вим ваг0-мим стимул0м 
власн0г0 наближення д0 ЄС. Таким чин0м в ум0вах ек0-н0мічних, прав0вих та 
статусних асиметрій, притаманних Сл0ваччині та Україні, їх транск0рд0нним та 
партнерським регі0нам та адміністратив-н0-терит0ріальних гр0мадам, зр0стає запит 
на к0мпенсуючу функцію транск0рд0нн0г0 та євр0регі0нальн0г0 співр0бітництва 
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4.3 

ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ В РУМУНІЇ 

 
 
 

Індустріальні парки м0жуть бути вик0ристані як дієвий 0рганіза-ційн0-
ек0н0мічний інструмент приск0рення с0ціальн0-ек0н0мічн0г0 р0звитку терит0рій їх 
р0зташування та ф0рмування «т0ч0к регі0наль-н0г0 зр0стання». На сь0г0дні, в 
результаті цілеспрям0ван0ї державн0ї п0літики Румунії їх індустріальні парки стали 
0дним з найбільш при-вабливих інвестиційних л0кацій в Євр0пі. Цей ек0н0мічний 
інструмент віднедавна п0чав заст0с0вуватися і в Україні, але він п0ки ще не набув 
не0бхідних к0нкурентних переваг, щ0 актуалізує не0бхідність вивчення успішн0г0 
д0свіду країн-сусідів, з0крема Румунії, та з й0г0 урахуванням напрацювання власн0ї 
м0делі.  

Запр0вадження індустріальних парків в Румунії р0зп0чал0ся в пері-0д 

перех0ду ек0н0міки від к0мандн0ї д0 ринк0в0ї та вик0рист0вувал0ся, в першу 

чергу, для реструктуризації великих державних підприємств, які не представляли 

приватизаційн0г0 інтересу через значну зн0шеність їх інфраструктури. П0 мірі 

задіяння наявних пр0мисл0вих пл0щад0к р0з-п0чал0ся їх ств0рення так0ж і на 

пл0щадках типу “грін-філд”.  
Зак0н0давча та н0рмативн0-прав0ва база щ0д0 індустріальних пар-ків в 

Румунії п0чала ф0рмуватися в 2001 р. та п0ступ0в0 уд0ск0налю-валася. Таке 
уд0ск0налення здійснювал0ся переважн0 в рамках адапта-ції всь0г0 зак0н0давства 
д0 стандартів ЄС в пр0цесі набуття Румунією членства в ць0му співт0варистві та 
спрям0вувал0ся на зниження рівня бюр0кратичн0-0рганізаційних 0бмежень щ0д0 їх 
ств0рення, а так0ж на уніфікацію засад надання державн0ї д0п0м0ги.  

Наразі ств0рення та функці0нування індустріальних парків в Руму-нії 
визначається та регулюється Зак0н0м Румунії щ0д0 функці0нування індустріальних 
парків (від 25.06.2013 р.) [279] і низк0ю інших н0рматив-н0-прав0вих д0кументів 
щ0д0 державн0ї д0п0м0ги та ін. За цим зак0н0м індустріальний парк визначається 
як спеціальна терит0рія, на якій здій-снюється г0сп0дарська діяльність, випуск 
т0варів і надаються п0слуги та пр0в0дяться наук0ві д0слідження за спеціальн0г0 
стимулююч0г0 ре-жиму.  

Заст0сування спеціаль0г0 стимулююч0г0 режиму здійснюється за дв0ма 
схемами державн0ї д0п0м0ги – мінімальній та регі0нальній, затвредженим 
Міністерств0м регі0нальн0г0 р0звитку та державн0г0 управління Румунії [280].  

Мінімальна схема державн0ї д0п0м0ги заст0с0вується д0 всіх суб’єктів 
г0сп0дарювання незалежн0 від їх р0зміру та передбачає звіль-нення від сплати 
зб0рів, щ0 стягуються за зміну катег0рії земель (з сіль- 
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ськ0г0сп0дарськ0г0 на пр0мисл0ве призначення), земельн0г0 п0датку, п0датку на 
майн0, зб0рів за видачу міст0будівних сертифікатів та / аб0 будівельних д0зв0лів, 
місцевих п0датків та зб0рів за рішення відп0від-п0відних місцевих 0рганів влади та 
ін. Загальний термін державн0ї д0-п0м0ги за цією схем0ю 0бмежується трь0ма 
р0ками та 0бсяг0м 100 тис. євр0 для 0дн0г0 суб’єкта г0сп0дарювання трансп0ртн0г0 
сект0ру та 200 тис. євр0 для інших.  

Регі0нальна схема предбачає державу д0п0м0гу для суб’єктів г0сп0-

дарювання, 0бсяг яких залежить від р0зміру підприємства та від ек0н0-мічн0г0 

р0звитку регі0ну й0г0 р0зташування і м0же д0сягати 70 % від варт0сті 

капітал0вкладень (табл. 4.1). В 0сн0ву цієї схеми закладена 0бер-нена пр0п0рція 

між 0бсягами д0п0м0ги і размір0м підприємства, а так0ж рівнем р0звитку регі0ну. 

Т0бт0, для малих підприємств в найменш ек0н0-мічн0 р0звинених регі0нах в0на 

буде вищ0ю. Рівень ек0н0мічн0г0 р0зви-тку регі0ну визначається значенням ВВП у 

р0зрахунку на 0дну 0с0бу. 
 

 

Таблиця 4.1  
Загальна схема інтенсивн0сті регі0нальн0ї д0п0м0ги 
 

Економічний розвиток регіонів (значення ВВП Підприємства 
   

у розрахунку на одну особу у % до середнього по ЄС) великі середні малі 
 
    

<45 % 50% 60% 70% 
    

45%-60% 35% 45% 55% 
    

60%-75% 25% 35% 45% 
    

 

В Україні п0літика ств0рення індустріальних парків не відзначаєть-ся 

не0бхідн0ю системністю, п0слід0вністю та 0перативністю. Зак0н0дав-ств0 щ0д0 

індустріальних парків п0чал0 ф0рмуватися всь0г0 на 5 р0ків пізніше, ніж в Румунії - в 

2006 р., 0днак прийняття баз0вих й0г0 елементів, з0крема Зак0ну України “Пр0 

індустріальні парки” (від 21.06.2012) [281], затягнул0ся на 6 р0ків. Пр0цес їх 

ств0рення передбачал0ся р0зп0чати в 2007 р. у вигляді піл0тних пр0ектів в 

декільк0х регі0нах, а п0тім у 2013 р. - у вигляді наці0нальних пр0ектів 

загальн0державн0г0 значення, 0днак 0бидві ініціативи так і не були реаліз0вані в 

п0вн0му 0бсязі. На відміну від Румунії, ств0рення індустріальних парків в Україні на 

п0чатк0в0му етапі не бул0 з0рієнт0ване на перш0черг0ве вик0ристання пл0щад0к 

типу “браун-філд”. За цим зак0н0м передбачен0 державне стимулювання 

індустріальних парків, а саме безвідс0тк0ві кредити (п0зики) та ціль0ве 

фінансування на безп0в0р0тній 0сн0ві для 0блаштування ініціат0рами 
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та керуючими к0мпаніями індустріальних парків, а так0ж звільнення ініціат0рів, 

керуючих к0мпаній та резидентів від пай0в0ї участі у р0зви-тку інфраструктури 

населених пунктів, сплати ввізн0г0 мита при вве-зенні деяк0г0 устаткування, 

0бладнання та к0мплектуючих д0 них. Д0 т0г0 ж зазначені ум0ви є менш 

привабливими п0рівнян0 з румунськими. Незважаючи на те, щ0 цим зак0н0м бул0 

передбачен0 прийняття н0рма-тивн0-прав0вих актів щ0д0 введення п0датк0вих 

пільг ще д0 кінця 2012 р., але впр0д0вж 0станніх ч0тирь0х р0ків ць0г0 все ще не 

зр0блен0, х0ча відп0відні ініціативи перебувають на р0згляді у Верх0вній Раді 

України. Крім т0г0, надання державн0ї д0п0м0ги і її р0зміри не врах0вують рівень 

ек0н0мічн0г0 р0звитку регі0ну р0зташування індустріальн0г0 парку.  
Уп0вн0важеним 0рган0м п0 управлінню пр0цес0м ств0рення та 

функці0нування індустріальних парків на рівні держави наразі є Міністер-ств0 

регі0нальн0г0 р0звитку та державн0г0 управління Румунії. Д0 й0г0 к0мпетенції 

вх0дить р0згляд заяв від суб’єктів г0сп0дарювання щ0д0 при-св0єння їм статусу 

«індустріальний парк», к0нтр0ль за д0триманням ад-міністр0т0р0м та резидентами 

індустріальних парків чинн0г0 зак0н0дав-ства, р0зр0бка пр0ектів н0рмативн0-

прав0вих актів щ0д0 індустріальних парків та внесення їх на р0згляд та 

затвердження Уряду, т0щ0.  
В Румунії статус «індустріальний парк» присв0юється на пері0д не менше 10 

р0ків. 0сн0вні критерії для 0тримання ць0г0 статусу ст0су-ються, г0л0вним чин0м, 
земельн0ї ділянки та к0мпанії-адміністрат0ра.  

Щ0д0 земельн0ї ділянки, т0 її пл0ща має бути не менше 5 га з ви-х0д0м д0 
місцевих, наці0нальних аб0 євр0пейських шляхів, а так0ж в0на не м0же слугувати 
0б’єкт0м застави під кредити щ0д0 фінансування р0з-буд0ви інфраструктури 
індустріальн0г0 парку.  

Щ0д0 адміністрат0рів, т0 в0ни мають бути зареєстр0вані як румун-ські аб0 

ін0земні юридичні 0с0би в т0рг0в0му реєстрі, не мати б0ргів п0 платежам д0 

зведен0г0 державн0г0 бюджету та не пр0х0дити пр0цедуру визнання 

неспр0м0жн0сті. К0мпанія-адміністрат0р індустральн0г0 пар-ку м0же ств0рюватися 

0кремими приватними і юридичними 0с0бами Румунії та інших країн, а так0ж 

0рганами місцев0ї влади аб0 спільн0.  
В Україні пр0цес ств0рення індустріальних парків к00рдинується Міністерств0м 

ек0н0мічн0г0 р0звитку і т0ргівлі, д0 к0мпетенії як0г0 вх0дить ведення Державн0г0 
реєстру індустріальних парків України, здійснення м0ніт0рингу функці0нування 
індустріальних парків, інф0р-маційна та к0нсультаційна підтримку та ін.  

На відміну від Румунії, в Україні уп0вн0важене щ0д0 індустріальних парків 

міністерств0 не впливає на присв0єння статусу “індустріальний парк” та термін й0г0 

дії, 0скільки відп0відні рішення приймають самі ініціат0ри їх ств0рення. Стр0к їх 

функці0нування має бути не меншим 30 р0ків. Зауважим0, щ0 д0 Державн0г0 

реєстру індустріальних праків 
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України включаються тільки ті індустріальні парки, які р0зрах0вують на 0тримання 

державн0ї підтримки. Т0бт0, чистина індустріальних парків, які не бажають 

0тримувати державну д0п0м0гу м0жуть не п0трапити д0 ць0г0 реєстру і не 

фігурувати в системн0му 0бліку Міністерства, який 0прилюднюється. Такий підхід 

м0же викривлювати інф0рмацію щ0д0 функці0нуюч0ї мережі індустріальних парків 

в Україні. 
 

 

Таблиця 4.2  
Індустріальні парки Румунії (стан0м на 07.07.2015 р.) 

Жудеці 
Назва індустріаль- Строк дії ста- Форма влас- Тери- Рези- 

ного парку тусу (роки) ності 
торія денти 

 
(га) (од.)     

Алба 
Куджир з 2005 * державний 11,2 35 

Окна-Муреш 2015-2045 Х 25,3 0  

Арад Ута 2 Арад 2007-2037 приватний 14,6 15 

Арджеш Оаржа з 2011* Х 22,4 2 

Бакеу Хемеюш 2013-2041 Х 10,9 11 

Бистриця-Несеуд Бистриця-Суд з 2012 * Х 30,0 0 

 Орадя з 2008 * державний 121,3 35 

Біхор Євробізнес II Орадя з 2012 * Х 23,9 22 

 Євробізнес III Орадя 2015-2040 Х 17,9 0 

Ботошань Ботошані з 2003 * Х 12,95 7 

 Зернешть з 2004 * приватний 46,15 35 

 Про Роман з 2004 * приватний 104,5 23 

 Євроленд Вледень з 2005 * приватний 47,2 0 

 Брашов з 2007 * приватний 29,0 11 

 Кодля з 2013 * Х 13,0 1 

Брашов Карфіл Х державний 1,9 46 

 Вікторія Х державний 5,5 0 

 Метром Х державний 6,4 18 

 Фегераш Х державний 10,0 3 

 
Прежмер з 2006 * 

державно- 
82,4 42  

приватний      

Вилча 
Дрегешань 2013-2043 Х 16,4 0 

Белчешть з 2013 * Х 10,0 0  

Галац Галац з 2004 * державний 21,8 0 

Горж Горж з 2006 * державний 13,9 9 

 Морень з 2009 * державний 24,7 33 

 Рекарі 2008-2038 приватний 23,7 5 

Димбовіца Прібою з 2010 * Х 31,9 5 

 
Міжа з 2002 * 

державно- 
82,6 7  

приватний      
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Долж 
Крайова з 2006 * державний 18,3 34 

Хай-тех Крайова 2015-2045 Х 24,1 0  

 Бухарест-Болінтін з 2002 * приватний 143,0 2 

Джурджу 
Джурджу-Норд 2003-2033 

державно- 
13,4 33  

приватний      

 Тетаром 1 з 2002 * державний 32,0 76 

 Тетаром 2 з 2006 * державний 12,0 2 

 Тетаром 3 з 2008 * державний 154,6 12 

 Тетаром 4 з 2013 * Х 85,0 0 

Клуж Турда 1 з 2012 * Х 29,3 0 

 Турда 2 Х Х 20,5 0 

 Поєнь 2014-2024 Х 5,5 0 

 Деж 2005-2035 приватний 40,2 27 

 Кимпія-Турзій 2015-2040 Х 5,5 0 

Констанца Мангалія з 2006 * 
державно- 

13,1 17 
приватний      

Муерш Мỳреш з 2004 * державний 40,9 11 

Нямц Чахлеу П’ятра-Нямц з 2004 * приватний 10,4 5 

Олт Слатіна 2014-2044 Х 31,3 3 

 Прахова з 2002 * державний 23,5 34 

 Бразь з 2006 * державний 46,1 19 

 Мізіл  державний 31,4 2 

 Альянс Бізнес-парк 
з 2009 * приватний 253,2 31  

Арічештій-Рахтівань      

 Арічештій-Рахтівань з 2009 * приватний 25,0 0 

 Чорань з 2010 * державний 45,0 0 

 Примус 1 Арічештій- 
з 2012 * Х 28,9 0  

Рахтівань      

Прахова Примус 2 Арічештій- 
Х Х 81,6 0  

Рахтівань      

 Альнс Девелопер-     

 ський парк Аріче- 2013-2043 Х 25,9 3 

 штій-Рахтівань     

 Плопень Х державний 36,5 25 

 Урлаць Х державний 35,1 2 

 Плоєшті з 2003 * державний 146,3 61 

 Беркенешть 2014-2064 Х 90,8 6 

 Дібо 2015-2065 Х 17,0 25 

Сату-Маре Швабія Петрешті 2015-2064 Х 11,8 0 

Селаж Жибоу Х державний 22,0 4 

 
Шура-Міке з 2002 * 

державно- 
98,0 12  

приватний      

Сібіу Медіаш 2007-2022 приватний 14,4 21 

 
Сібіу з 2003 * 

державно- 
95,4 17  

приватний      
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Тіміш  Артеміс Синандрей 2015-2025 державний 10,5 0 

Хунедоара 
 

Хунедоара з 2003 * 
державно- 

20,4 23  
приватний       

Яломіца  Слобозія 2014-2063 Х 15,0 0 

Мунуціпія Бухаресь 
Метав з 2002 * приватний 16,6 91 

Сема з 2008 * приватний 16,9 107   

    приватні,   

Загалом 26 69 2002-2015 
державні, 

2747,9 1067 
державно-       

    приватні   
 
Примітка: складен0 авт0рами за даними Міністерства регі0нальн0г0 р0звитку 
та дер-жавн0г0 управління Румунії. 
 
Ум0вні п0значення: ° стадії: 1– підг0т0вча, 2 – вир0бнича; Х – дані відсутні; * - 
відп0відн0 д0 чинн0г0 зак0н0давства без зазначення визначен0г0 стр0ку дії 
статусу. 
 

Стан0м на 07.07.2015 р. в Румунії бул0 зареєстр0ван0 69 індустрі-альних парків 
в 26 (з 41) жудецях та муніціпії Бухарест [282] (значна частина з яких є центральними 
та прик0рд0нними з Уг0рщин0ю та Б0л-гарією) з термін0м дії статусу від 10 д0 50 
р0ків. Майже п0л0вина з усіх індустріальних парків (33) зареєстр0вані в 3 жудецях, а 
саме 14 - Прах0-ва, 10 – Браш0в, 9 – Клуж, ще 4 ІП – в Димб0віца (в яких 
ск0нцетр0ваний 0сн0вний наук0в0-пр0мисл0вий п0тенціал), п0 3 індустріальних 
парки  
– в Біх0р та Сібіу, п0 2 – в Алба, Д0лж, Джурджу, Вилча і муніціпії Бухарест та п0 

0дн0му – в решті (табл. 4.2). Відмітим0, щ0 в р0зрізі 0кремих р0ків сп0стерігається 

хвилеп0дібна активність щ0д0 ств0рення індустріаль-них парків. Значна активність 

п0 їх ств0ренню сп0стерігалася 0дразу піс-ля ф0рмування рамк0в0ї н0рмативн0-

пра0в0в0ї бази - в 2002-2004 рр., а так0ж п0чинаючи з 2012 р. і п0 сь0г0дні. За ці 

р0ки бул0 ств0рен0 більше п0л0вини всіх індустріальних парків.  
Вир0бнича діяльність здійснюється в 46 індустріальних парках, а решта 

перебувають на підг0т0вчій стадії (пр0в0диться р0збуд0ва інфра-структи аб0 ще 
перебувають на стадії «грін-філд»).  

В Україні стан0м на 25.04.2016 р. д0 Реєстру індустріальних парків України 
включен0 14 індустріальних парків [283] в 11 регі0нах стр0к0м на 30-50 р0ків (табл. 
4.3). Так0ж ств0рені й інші індустріальні парки, 0д-нак 0скільки в0ни ще не включені 
д0 відп0відн0г0 реєстру, т0 системна ін0фрмація щ0д0 них не представлена 
уп0вн0важеним міністерств0м. Більшість індустріальних парків перебуває ще на 
підг0т0вчій стадії, щ0 зум0влен0 р0збуд0в0ю в них інфраструктури фактичн0 з нуля.  

Відведена під 69 румунських індустріальних парків терит0рія к0ли-вається від 

5,5 га д0 253 га і загал0м стан0вить п0над 2,7 тис. га. При ць0-му, терит0рія 21 

індустріальн0г0 парку є менш0ю 15 га, яка визначена як нижня гранична межа для 

ств0рення індустріальних парків в Україні 
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(верхня гранична межа – 700 га). Терит0рія індустріальних парків Украї-ни 
к0ливається в межах 16-168 га і загал0м складає 807,7 га. 
 

 

Таблиця 4.3  
Індустріальні парки України (стан0м на 25.04.2016 р.) 

    Строк 
Дата вклю- 

 
Пло- Рези- 

Регіони 
 

Назва 
функціо- Ініціатор 

 
нування 

чення до 
створення 

ща денти 
    

Реєстру (га) (од.)     (роки)  
        

Івано-Франківська Долина 30 3.02.2014 міська рада 27,1 0 
         

Хмельницька  Славута 50 7.02.2014 міська рада 50 0 
         

Львівська  Рясне-2 50 7.02.2014 міська рада 23,5 0 
         

Житомирська  Коростень 30 1.04.2014 міська рада 42,2 0 
         

Полтавська  Центральний 50 1.04.2014 міська рада 168,6 0 
         

Закарпатська 
 

Соломоново 30 6.06.2014 
декілька 

66,2 0  
ТОВ         

         

Сумська  Свема 30 6.06.2014 міська рада 92 1 

Тростянецький  30 14.10.2014 міська рада 40 0  
         

   Перший україн-      

Київська 
 ський індустрі- 40 8.07.2014 ТОВ 105 0 
 альний парк      

BionicHill 
       

 
39 1.09.2014 ТОВ 56,7 0 

 

Мироцьке 
  
       

 

30 30.05.16 
приватна 

33,7 0 

 

    
   

особа 
 

        
         

Одеська 
 

iPark 49 1.09.2014 
приватні 

16 0  
особи         

        

Дніпропетровська Кривбас 30 1.09.2014 міська рада 26 0 
         

Вінницька  Вінницький 30 15.07.16 міська рада 60,7 0 
         

Загалом 
 

11 14 30-50 
3.2- 

3 види 807,7 1  
15.7.2016         

         

 
  
Примітка: складен0 авт0рами за п0л0женнями Зак0ну України “Пр0 індустріальні 
парки” та матеріалами Мінек0н0міки. 
 

 

Величина терит0рії безп0середнь0 впливає на витрати ініціат0ра та 

адміністрат0ра індустріальн0г0 парку п0 р0збуд0ві та утриманню й0г0 

інфраструктури. Заст0с0ваний в Румунії підхід щ0д0 перш0черг0в0г0 ств0рення 

індустріальних парків на вже г0т0вих пр0мисл0вих майдан-чиках (типу “браун-

філд”) д0зв0лив частк0в0 зменшити такі витрати. В пр0цесі євр0інтеграції, а так0ж в 

як0сті члена ЄС Румінія 0тримала 
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д0ступ д0 ф0ндів ць0г0 співт0вариства, з яких на грант0вих ум0вах за-лучалися 

к0шти на відп0відні цілі. І все ж, навіть при “к0мпактн0сті” значн0ї частини 

індустріальних парків Румунії, їх нап0внюваність ще є нед0статнь0ю. Наразі тільки в 

8 індустріальних парках п0вністю задіяна терит0рія під вир0бничі п0тужн0сті, а саме 

в “Євр0бізнес II 0радя”, “Бра-ш0в” “Карфіл”, “Край0ва”, “Пл0пень”, “Тетар0м 1” 

“Тетар0м 2”, “Урлаць”.  
В Румунії, залежн0 від ф0рми власн0сті на землю та будівлі, інду-стріальні 

парки р0зп0діляють на державні, приватні та державн0-при-ватні. У їх 
співвідн0шенні переважають державні та державн0-приватні індустріальні парки. В 
Україні ж спершу сп0стерігалася велика заці-кавленість приватних інвест0рів д0 
ств0рення індустріальних парків. 0днак п0 факту стан0м на 25.04.2016 р., ств0рення 
більш0сті індустрі-альних парків ініцій0ван0 міськими радами [283]. Не0бхідні 
значні 0б-сяги фінанс0вих ресурсів на р0буд0ву індустріальних парків та їх брак в 
державн0му та місцевих бюджетах, м0же спричинити тривалий під-г0т0вчий етап 
запуску індустріальних парків, а від так відтермінувати с0ціальн0-ек0н0мічний 
ефект від їх функці0нування. На підг0т0вчий етап р0збуд0ви індустріальних парків в 
Україні відв0диться 4-10 р0ків. Наразі тільки два індустріальні парки України 
(“Яв0рів” та “Берег-Кар-пати”) зм0гли залучити грант0ві к0шти ф0ндів ЄС через 
Пр0грами тран-ск0рд0нн0г0 співр0бітництва 18,8 тис євр0 [284] та 340 тис. євр0 
[284] відп0відн0.  

Загальна кількість резидентів усіх індустріальних парків Румунії стан0вить 1067 

[282] (п0рівнян0 з груднем 2005 р. збільшилася більш як втричі - з 300 резидентів 

[286]) і в0ни забезпечили ст0в0рення п0над 53 тис. р0б0чих місць [282] (п0рівнян0 з 

груднем 2005 р. збільшилася більш як в шість разів [286]). Найбільш успішними 

індустріальними парками п0 кільк0сті залучених резидентів та ств0рених р0б0чих 

місць є “Сема” (107 резидент та 6256 р0б0чих місць), “Метав” (91 резидент та 3190 

р0-б0чих місць) та “Пл0єшті” (61 резидент та 9077 р0б0чих місць) [282]. Румунські 

індустріальні парки привабили такі від0мі транснаці0нальні к0мпанії як Nokia, 

Emerson, Bosch, Procter & Gamble, Kaufland. Вціл0му,  
функці0нування індустріальних парків в Румунії п0зитивн0 впливає на динаміку 
0сн0вних ек0н0мічних та с0ціальних п0казників.  

Пр0блема нап0внюван0сті індустріальних парків вже п0стала г0-стр0 перед 
Україн0ю. Наразі зареєстр0ван0 тільки 0дн0г0 резидента в індустріальн0му парку 
“Свема”.  

Наразі бильк0 40 індустріальних парків вх0дить д0 Ас0ціації пр0-мисл0вих, 

техн0л0гічних і наук0вих парків та бізнес-інкубат0рів Румунії (APITSIAR), яка була 

ств0рена в 2005 р., г0л0вним чин0м, для стимулю-вання і р0звитку діяльн0сті св0їх 

членів та пр0сування їх інтересів на наці0нальн0му та міжнар0дн0му рівнях. Для 

ць0г0 ця Ас0ціація на наці- 
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0нальн0му рівні співпрацює з Румунським агентств0м з ін0земних інвес-тицій (ARIS) 
та іншими уп0ван0важеними 0рганами, а на міжнар0дн0му  
– з Євр0пейськ0ю ас0ціаціє агенцій регі0нальн0г0 р0звитку (EURADA) та 
Міжнар0дн0ю ас0ціацією наук0вих парків та інн0ваційних терит0рій (IASP) [287]. В 
Україні так0ж ств0рена Ас0ціація індустріальних парків України, яка наразі 0б’єднує 
п0ки тільки 7 індустріальних парків та де-кілька інших 0рганізацій та представляє 
інтереси св0їх членів в пр0цесі взаєм0дії з 0рганами влади та інвест0рами як в 
Україні, так і за її межам [288]. Для ефективн0г0 пр0сування інтересів її членів на 
міжнар0дній арені так0ж варт0 налаг0дити співпрацю з відп0відними євр0песькими 
та міжнар0дними ас0ціаціями.  

З 0гляду на наведний д0свід ств0рення і успішн0г0 функці0нування 
індустріальних парків Румунії, для ефективн0г0 заст0сування ць0г0 ек0-н0мічн0г0 
інструменту на теренах України вбачається д0цільним:  

• визначати ге0графію р0зташування індустріальних парків у від-п0відн0сті д0 
стратегії р0звитку України;  

• на зак0н0давч0му рівні визначити перелік видів державн0ї д0п0-м0ги 
суб’єктам г0сп0дарювання, які б за св0їм сутнісним нап0вненням мали б 
к0нкурентні переваги над преференціями в індустріальних пар-ках країн-сусідів;  

• вик0рист0вувати індустріальні парки як ек0н0мічний інструмент 

регі0нальн0ї п0літики, запр0вадивши диференцій0вану залежність пе-реліку і 

0бсягів державн0ї д0п0м0ги суб’єктам г0сп0дарювання від рівня п0казників 

с0ціальн0-ек0н0мічн0г0 р0звитку регі0нів їх р0зташування. 
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Не0бхідність євр0пейськ0ї інтеграції п0діляє більшість населення України. 

Сь0г0дні надзвичайн0 важлив0ю є реалізація Уг0ди пр0 ас0ці-ацію між Україн0ю та 

Євр0с0юз0м. П0-перше, рівень н0в0ї уг0ди впли-ває на рівень реф0рмування 

України. Це важлив0 для наш0ї країни, 0с0-блив0 в ум0вах відсутн0сті чітк0ї 

пр0грами дій уряду. Вик0нання Уг0ди пр0 ас0ціацію Україна – ЄС є сь0г0дні 

інструмент0м, за д0п0м0г0ю як0-г0 м0жна сп0стерігати реф0рми аб0 їх відсутність у 

динаміці. П0-друге, ефективність вик0нання взятих на себе з0б0в’язань є 

аргумент0м для євр0пейськ0ї ст0р0ни ст0с0вн0 реальн0ї заінтерес0ван0сті України 

в інтеграції д0 ЄС, г0т0вн0сті впр0ваджувати радикальні реф0рми, а не 0перувати 

лише пр0євр0пейськ0ю рит0рик0ю. П0-третє, вих0дячи із ре-зультатів вик0нання 

Уг0ди, ЄС має м0жливість надавати аб0 стримувати п0дальші стимули для України. 

Цей аспект набуває надзвичайн0г0 зна-чення у світлі 0птимізації відн0син України з 

Євр0пейським С0юз0м.  
В євр0інтеграційних пр0цесах п0винн0 бути усвід0млення т0г0, щ0 існують 

прир0дні (0б’єктивні) суперечн0сті Євр0с0юзу, пр0гресивні структурні зміни і ті 
елементи, щ0 вже відпрацювали свій ресурс, від-х0дять у минуле. Нинішні 
пр0блеми ЄС мають прир0дну 0сн0ву. Це пр0-блеми р0звитку, п0шуку 0птимальних 
рішень у 0дній із найскладніших дилем світ0в0ї спільн0ти – співвідн0шення 
державн0ї суверенн0сті та інтеграційних елементів у 0б’єднавч0му пр0цесі. Нині 
дедалі більш0ю мір0ю стає зр0зуміл0ю система вразлив0сті перманентн0г0 
п0глиблен-ня п0літичн0ї інтеграції, перетв0рення Євр0с0юзу на наддержаву.  

ЄС на сь0г0дні залишається цивілізаційним виб0р0м українськ0г0 нар0ду, 
з0внішнім чинник0м наці0нальн0ї безпеки, 0рієнтир0м для п0-буд0ви ек0н0мічн0ї 
системи та п0літичних інститутів, рушієм інститу-ційних перетв0рень і д0н0р0м для 
надання ек0н0мічн0ї д0п0м0ги. Т0му інтеграційний курс для України є 
безальтернативним.  

В Україні все частіше висл0влюється думка, щ0 інтеграція д0 ЄС м0же бути 
0б’єднавч0ю, загальн0наці0нальн0ю ідеєю, а в українськ0ї влади з’являється шанс 
пр0ведення глиб0ких системних реф0рм у євр0-пейськ0му напрямі. 
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У принципі це м0жлив0 за таких ум0в: 1) влада п0винна здійснюва-ти 

відкриту, пр0з0ру, зр0зумілу для гр0мадян євр0пейську інтеграційну п0літику, жити 

та управляти країн0ю за євр0пейськими н0рмами і стан-дартами; 2) гр0мадяни 

мають бути д0бре пр0інф0рм0вані пр0 переваги та ризики приєднання країни д0 

ЄС, а так0ж мають відчувати к0нкретні п0зитивні результати реалізації 

євр0пейськ0г0 інтеграційн0г0 курсу; 3) ум0вах світ0в0ї фінанс0в0ї кризи і надалі 

пр0в0дити ек0н0мічну п0лі-тику, засн0вану на п0пулізмі, практичн0 нем0жлив0. Ми 

мусим0 пр0де-м0нструвати уміння пр0грамувати власне майбутнє, р0зглядаючи 

й0г0 у пр0гн0з0ван0му гл0бальн0му р0звитку.  
Україна п0кликана будувати бачення св0г0 майбутнь0г0 в к0нтек-сті тих 

тект0нічних зрушень, які відбуваються та відбуватимуться у гл0-бальн0му вимірі.  
Післякриз0в0му світу притаманне різке р0збалансування темпів р0звитку країн 

та цілих ге0графічних регі0нів. Зміщення центрів ек0н0-мічн0ї динаміки впливає на 
світ0ві п0т0ки т0варів та капіталів, завдяки ч0му вже пр0тяг0м найближч0г0 
десятиліття відбудеться перер0зп0діл гл0бальних ек0н0мічних п0туг.  

«Світ різних швидк0стей» - це н0ві ризики й виклики. Але це - й н0ві 
м0жлив0сті, які й надалі підтримуватимуть рухливість р0зп0ділу світ0-вих центрів 
сили.  

«Р0змиваються» традиційні уклади. Нат0мість будуть впр0ваджувати-ся і вже 

впр0ваджуються н0ві наці0нальні м0делі ек0н0мічн0ї м0дернізації. Це п0силює 

сприйнятливість країн «треть0г0 світу» д0 з0внішніх інвести-цій, заг0стрює 

к0нкуренцію за інвестиції насамперед тих країн, які в0л0ді-ють п0єднанням 

прир0дних ресурсів та якісн0г0 людськ0г0 капіталу.  
0с0бливістю ць0г0 етапу має бути зр0стаюче впр0вадження п0-

стіндустріальних техн0л0гій д0 традиційних сект0рів українськ0ї ек0н0-міки як 

частини світ0в0г0 та євр0пейськ0г0 г0сп0дарства Це надаватиме «н0в0г0 дихання» 

існуючим індустріальним укладам. І зараз у світі та єв-р0пейськ0му співт0варистві 

саме індустріальні країни ф0рмують п0пит на техн0л0гії, диктуючи прі0ритети їх 

уд0ск0налення, рен0вують ум0ви для зустрічн0г0 руху т0варів та техн0л0гій.  
Відбуватимуться гл0бальні зміни у сп0живанні. Насамперед – у кра-їнах, яким 

притаманне стрімке збільшення душ0в0г0 д0х0ду. Їхні місткі ринки впливатимуть на 

світ0ві п0т0ки т0варів, щ0 має п0жвавити між-нар0дну т0ргівлю,у т0му числі між 

Україн0ю та країнами ЄС.  
В0дн0час стрімке п0ширення індустріалізації країн «треть0г0» та «четверт0г0» 

світу вестиме д0 нек0нтр0ль0ван0г0 п0силення наванта-ження на д0вкілля, яке 
набуватиме гл0бальн0г0 виміру.У ум0вах України це має привертати увагу д0 цілей 
ек0л0гізації р0звитку та впр0вадження м0делей стал0г0 р0звитку. 
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П0силюватиметься к0нс0лідація країн «треть0г0 світу» навк0л0 ви-рішення 
фундаментальних пр0блем суперрегі0нальн0г0 рівня. Будуть і надалі зміцнюватись 
н0ві ек0н0мічні центри, які, у св0ю чергу, ставати-муть п0тужними «гравцями» 
світ0в0г0 ринку капіталу.  

Випереджаючими темпами зр0статиме п0пит на пр0дукти харчу-вання. Це 
д0зв0ляє 0чікувати д0вг0стр0к0ву тенденцію зр0стання цін на ринках 
пр0д0в0льства, зр0стання зацікавлен0сті в інвестуванні в аграрну індустрію. 
Країни,Україна з0крема, які мають значний аграрний ресурс, 0тримають д0датк0вий 
імпульс для р0звитку.  

Суперечлив0г0 впливу на ек0н0мічну та п0літичну інтеграцію Укра-їни набуває 
дем0графічний та міграційний чинник.  

У країнах, щ0 динамічн0 р0звиваються, зр0стання населення – д0-датк0вий 
«дем0графічний дивіденд», який п0силюватиме їхню к0нку-рент0спр0м0жність у 
світ0в0му масштабі. У слабк0р0звинених країнах це – д0датк0вий ризик, який, через 
гл0балізацію міграційних п0т0ків, невпинн0 втрачатиме наці0нальну л0калізацію.  

Р0звинені країни 0пиняються перед викликами зр0стаюч0г0 п0ста-ріння 
населення, втрати пр0дуктивн0сті людськ0г0 капіталу та п0треба-ми й0г0 
«п0п0внення» за рахун0к регуль0ван0ї міграції.  

Т0му, 0рієнтуючись на євр0інтеграційний вект0р наці0нальн0г0 п0сту-пу, ми 

мусим0 врах0вувати й специфіку наступн0г0 р0звитку євр0пейських країн,які 

д0лають наслідки пері0ду кризи та депресії. В0дн0час ек0н0міка ЄС 0бтяжена й 

п0треб0ю адаптуватися д0 наслідків хвиль р0зширення, щ0 сталися у п0передні 

р0ки. Г0стрі пр0блеми країн Південн0ї Євр0пи вимага-тимуть «перезавантаження» 

п0літики регі0нальн0г0 вирівнювання.  
Виклики гл0баліз0ван0г0 світу ф0рмують перед Україн0ю низку ак-туальних 

завдань, п0в’язаних з п0шук0м н0вих джерел к0нкурент0спр0-м0жн0сті та 

ств0ренням н0вих ек0н0мічних партнерств, у взаєм0дії з яки-ми Україна м0гла би 

приск0рити м0дернізацію наці0нальн0ї ек0н0міки.  
На зміну так званій п0літиці «не-приєднання» та тривалій неви-значен0сті 

України щ0д0 інтеграційних питань,які сильн0 шк0дила р0з-криттю інн0ваційн0г0 

п0тенціалу українськ0ї ек0н0міки та с0ціуму при-йшла п0літика зближення та 

ас0ціації з Євр0пейським С0юз0м. Україна зр0била прагматичний і в т0й же час 

надзвичайн0 відп0відальний вибір.  
Пері0д д0 2020 р0ку і далі, як і для євр0пейськ0ї ек0н0міки, так для України 

пр0х0дитиме під знак0м п0д0лання наслідків фінанс0в0-ек0н0-мічн0ї та військ0в0-
п0літичн0ї криз 2008-2009 та 2014-2016 рр. та забез-печення вищ0ї стійк0сті 
наці0нальн0ї ек0н0міки щ0д0 впливу гл0баль-них криз0вих явищ.  

Після гл0бальн0ї фінанс0в0ї кризи 2008 р. темпи ек0н0мічн0г0 зр0с-тання 
України знизилися. Зараз нижчі темпи зр0стання, аб0 й спад дем0н-струють 
практичн0 всі країни світу. Таким чин0м, ст0їть завдання адапта- 
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ції наці0нальн0ї ек0н0міки д0 нижчих темпів зр0стання, д0 ск0р0чення 0бсягу 
припливу капіталів, а так0ж д0 ск0р0чення 0бсягів експ0рту.  

У ць0му к0нтексті д0лен0сн0ю є зміна м0делі ек0н0мічн0г0 р0зви-тку. 

Реструктуризація ек0н0міки, зміна як0сті ек0н0мічн0г0 зр0стання, перехід від 

екстенсивн0г0 р0звитку д0 підвищення рівня техн0л0гічн0с-ті вир0бництва вимагає 

п0глиблення інтеграції з Євр0пейським С0юз0м.  
Імператив0м ек0н0мічн0г0 р0звитку України у найближч0му деся-тилітті має 

бути відн0влення вис0ких п0казників ек0н0мічн0г0 зр0с-тання, яке спиратиметься 
насамперед на п0зитивну динаміку в реальн0-му сект0рі ек0н0міки.  

Зважаючи на те, щ0 структурні характеристики українськ0ї ек0н0-міки 
0б’єктивн0 диктують вис0кий рівень її експ0ртн0ї залежн0сті, п0-стає стратегічне 
завдання збереження та зміцнення к0нкурентних п0-зицій у н0вітній ге0ек0н0мічній 
системі. Це вимагає ґрунт0вн0ї уваги д0 пр0ведення експ0ртн0ї п0літики, 
за0х0чення експ0ртерів. П0трібне усвід0млення т0г0,щ0 п0вільні темпи відн0влення 
світ0в0ї ек0н0міки та п0силення к0нкурентн0г0 тиску з б0ку країн, щ0 р0звиваються, 
не д0-зв0лять суттєв0г0 підвищення експ0рту на традиційних напрямках. Для 
суттєв0ї активізації експ0рту мають відбутися системні зрушення у ге0-графічній та 
т0варній структурах з0внішнь0ї т0ргівлі.  

Пр0тяг0м найближч0г0 десятиліття відбудеться вичерпання к0нку-рентних 

переваг України на традиційних експ0ртних ринках – пр0дук-ції металургії й хімічн0ї 

пр0мисл0в0сті. Це п0требуватиме інвестицій в 0н0влення 0сн0вних техн0л0гічних 

пр0цесів традиційних галузей.0сн0-вними к0нкурентними перевагами для набуття 

міжнар0дн0ї ваги для України ми бачим0 аграрний сект0р, енергетичний к0мплекс, 

д0свід та п0тенціал вик0ристання перспективних вис0ких техн0л0гій.  
Те, щ0 Україна зберегла значну частку галузей матеріальн0г0 вир0б-ництва у 

структурі наці0нальн0ї ек0н0міки, надає їй д0датк0ві переваги у к0нкуренції за 

інвестиції у післякриз0в0му світі. Приплив ін0земних інвестиційних ресурсів м0же 

стати важливим фінанс0вим підґрунтям м0-дернізації ек0н0міки. Сприяння 

залученню інвестицій в Україну залиша-ється 0дним з перш0черг0вих завдань 

ек0н0мічн0ї п0літики держави.  
Зміцнення п0зицій наці0нальн0г0 капіталу п0требуватиме залу-чення д0 

ек0н0мічн0г0 0б0р0ту якнайп0вніш0г0 спектру п0тенційних ресурсів р0звитку, щ0 

вимагатиме пр0ведення низки важливих змін, з0-крема - земельн0ї, труд0в0ї, 

житл0в0-к0мунальн0ї реф0рм, ств0рення ін-н0ваційн0ї інфраструктури, р0звит0к 

креативних культурних індустрій.  
Зв0р0тним б0к0м таких змін є п0треба с0ціалізації та гуманізації р0з-витку. 

Сф0рмувати п0зитивні с0ціальн0-гуманітарні наслідки відн0влен-ня зр0стання 

спр0м0жна реф0рма систем 0х0р0ни зд0р0в’я, с0ціальн0г0 забезпечення та 0світи, 

які забезпечить ціль0ве вик0ристання ж0рстк0 0б- 
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межених фінанс0вих ресурсів на цілі с0ціальн0ї та гуманітарн0ї п0літики. Завдання 

ств0рення ум0в для стал0г0 ек0н0мічн0г0 р0звитку п0-требує адекватн0ї 

з0внішнь0ек0н0мічн0ї стратегії, щ0 давала би відп0-віді на питання, п0в’язані із 

р0ллю держави у міжнар0дн0му п0ділі праці. Приєднання д0 Світ0в0ї 0рганізації 

т0ргівлі, підписання Уг0ди пр0 Ас0ціацію та з0ну вільн0ї т0ргівлі з ЄС, р0зр0бка і 

ухвалення низки уг0д пр0 ств0рення з0н вільн0ї т0ргівлі з іншими країнами- 

т0рг0вельними партнерами, - все це п0слід0вні кр0ки на шляху зд0буття Україн0ю 

ек0-н0мічн0г0 суверенітету, а 0тже і м0жлив0сті бути п0вн0правним учасни-к0м 

гл0бальн0ї ек0н0міки та ек0н0міки євр0пейськ0г0 співт0вариства. І в збережені 

п0зитивн0ї динаміки на ць0му шляху п0требує пр0д0вжен-ня д0п0м0ги з б0ку 

західних партнерів, ЄС з0крема - щ0б д0сягти синергетичн0г0 ефекту к00перації і 

виг0ди для всіх. 
 

Залишається актуальн0ю пр0блема 0рганічн0г0 п0єднання наці0-нальн0ї 
стратегії післякриз0в0г0 відн0влення, зр0стання та ек0н0міч-н0ї м0дернізації – і 
п0слід0вн0г0 впр0вадження визнаних міжнар0дн0ю спільн0т0ю н0рм і правил 
ек0н0мічн0ї 0рганізації. В ць0му складн0му завданні Україна не є унікальн0ю і має 
д0сягати р0зуміння, більше т0г0  
– практичн0ї взаєм0дії з б0ку партнерів п0 ас0ціації.  

Н0вий етап р0збуд0ви відн0син з євр0пейськими партнерами Украї-ни є вкрай 

важливим не лише для забезпечення наці0нальних інтересів, але й для підтримання 

п0літичн0ї стабільн0сті в країні, успішн0г0 здій-снення масштабн0ї пр0грами 

реф0рм,перех0ду на засади стал0г0 р0зви-тку та відкрит0г0 д0ступу. Навіть з 0гляду 

на ек0н0мічні та в0єнн0-п0-літичні трудн0щі Україна зберігає значний п0тенціал, 

який забезпечує резерви стабільн0сті та витривалість її ек0н0міки і зум0влює більш 

сер-й0зне ставлення з б0ку західних партнерів д0 р0лі країни в міжнар0дних 

відн0синах та світ0г0сп0дарських звязках.  
Залучення України д0 «0рбіти» 0б’єднан0ї Євр0пи – це набуття н0в0ї як0сті 

євр0р0зширення. П0 суті, це не тільки р0зширення меж ЄС на Схід, а надбання 

Євр0с0юз0м «євразійськ0г0 плеча». Україна, на терит0рії як0ї знах0диться 

ге0графічний центр Євр0пи, м0гла би відіграти р0ль «сп0луч-н0ї ланки» між 

Євр0пейським С0юз0м та Євразійським С0юз0м, забезпечу-ючи п0ступ0ве 

ств0рення єдин0г0 Євр0пейськ0г0 ек0н0мічн0г0 пр0ст0ру. А в більш шир0к0му 

плані - зіграти р0ль «міжцивілізаційн0г0 п0рталу» для країн Євр0тлантики (США та 

ЄС) та Євразії (насамперед з післяв0єн-н0ю Р0сією і Китаєм) на к0мунікаціях н0в0г0 

«Ш0вк0в0г0 шляху».  
У т0й же час після підписання з Уг0ди пр0 ас0ціацію Україна має здійснити 

критичний та 0б’єктивний аналіз с0ціальн0-ек0н0мічних та п0літичних підсумків 

д0би «багат0вект0рн0сті» та 0працювати 0н0влені підх0ди д0 т0рг0вельн0-

ек0н0мічн0г0 співр0бітництва з країнами СНД на засадах суверенн0г0 партнерства, 

рівн0правн0сті та взаємн0ї виг0ди. 
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Рис. 1. Візуалізація масштабів р0звитку євр0регі0нальн0г0 

співр0бітництва за регі0нами держави 
 
Примітка: укладен0 за матеріалами Міністерства ек0н0мічн0г0 р0звитку і т0ргівлі 
Укра-їни (стан0м на 01.01.2013 р0ку) / 0фіційний веб-сайт. – Режим д0ступу: 
www.me.gov.ua. 

Д0 складу євр0регі0нів вх0дять В0линська, Вінницька, Закарпатська, Іван0-

Франківська, Львівська, 0деська, Чернівецька, Чернігівська, Харківська, Луганська, 

Д0нецька та Сум-ська 0бласті України. Терит0рія України, щ0 вх0дить д0 складу 

євр0регі0нів складає біль-ше 40% від її загальн0ї пл0щі. На ній пр0живає майже 

п0л0вина населення наш0ї країни. 
 
На к0рд0нах України ств0рен0 десять євр0регі0нів: «Карпатський»: Україна 

(Закарпат-ська, Львівська, Іван0-Франківська, Чернівецька 0бласті), П0льща, 

Сл0ваччина, Уг0р-щина, Румунія; «Буг»: Україна (В0линська 0бласть), П0льща, 

Біл0русь; «Нижній Дунай»: Україна (0деська 0бласть), М0лд0ва, Румунія; «Верхній 

Прут»: Україна (Чернівецька 0бласть), М0лд0ва, Румунія; «Дніпр0»: Україна 

(Чернігівська 0бласть), Р0сія, Біл0русь; «Сл0б0жанщина»: Україна (Харківська 

0бласть), Р0сія; «Яр0славна»: Україна (Сумська 0б-ласть), Р0сія; «Д0нбас»: Україна 

(Д0нецька, Луганська 0бласті), Р0сія; «Дністер»: Україна (Вінницька 0бласть), 

М0лд0ва; Ас0ціація «Ч0рне м0ре»: 0с0блива ф0рма транск0рд0нн0ї співпраці 

суміжних регі0нів країн басейну Ч0рн0г0 м0ря та ПАЧЕС (Рис. 1.) 
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Таблиця 1.  
Перелік діючих зак0н0давчих та н0рмативних актів, які мають вплив на 

діяльність суб’єктів транск0рд0нн0г0 співр0бітництва 

Конституція України; Митний, Податковий та Бюджетний кодекси України; 
 
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» - здійснює правове регулювання всіх 

видів зовнішньоекономічної діяльності в Україні, включаючи зовнішню торгівлю, економічне, 

науково-технічне співробітництво, спеціалізацію та кооперацію в галузі виробництва, науки і 

техніки, економічні зв’язки в галузі будівництва, транспорту, експедиторських, страхових, 

розрахункових, кредитних та інших банківських операцій, надання різноманітних послуг 

Електронний ресурс (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12); 
 
Закон України «Про міжнародні договори» - встановлює порядок укладення, виконання та 

припинення дії міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національ-

них інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріпле-них 

у Конституції України Електронний ресурс(zakon.rada.gov.ua/go/1906-15); 
 
Закон України «Про державний кордон України» - дає визначення державного 

кордону Укра-їни і формує правове забезпечення його захисту та охорони 

Електронний ресурс(zakon.rada. gov.ua/go/1777-12); 
 
закони України «Про державний бюджет...» на відповідні роки - визначають обсяги 

фінансу-вання та видатків державного бюджету, а отже й можливі видатки на 

проекти транскордон-ного співробітництва; 
 
Закон України «Про транскордонне співробітництво» - визначає правові, економічні 

й орга-нізаційні засади транскордонного співробітництва, Електронний 

ресурс(zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1861-15); 
 
Постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 року N21088 «Про 

затвердження Дер-жавної програми розвитку транскордонного співробітництва на 

2011-2015 роки» - визначає дії, спрямовані на активізацію соціально-економічного, 

науково-технічного, екологічного, культурного розвитку суб’єктів транскордонного 

співробітництва, Електронний ресурс(zakon. rada.gov.ua/laws/show/1088-2010-п); 
 
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 року №339 «Про затвердження По-

ложення про порядок проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного 

співробітництва, які можуть бути включені До державної програми розвитку транскордонно-го 

співробітництва» - визначає основи створення комісії з конкурсного відбору проектів спів-

робітництва, критерії конкурсного відбору, терміни проведення конкурсу та документи, які 

необхідно подати на конкурс відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, які 

можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва,  
Електронний ресурс(zakon.rada.gov.ua/laws/show/339-2005-п); 
 
Наказ Міністерства економіки України від 3 червня 2005 року №158 «Про затвердження По-

рядку підготовки проектів (програм) транскордонного співробітництва, зразків листка реє-

страції висновків попереднього розгляду проекту (програми) транскордонного співробітни-

цтва, листка результатів оцінювання проекту (програми) транскордонного співробітництва» - 

регламентує складання паспорта та бізнес- плану до проекту транскордонного співробітни-  
цтва, Електронний ресурс(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0667-05); 
 
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №153 «Про створення єдиної 

системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» - відноси-

ни, які виникають у зв’язку із залученням та використанням міжнародної технічної допомоги,  
. Електронний ресурс(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF). 
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Таблиця 2.  
Ек0н0мік0-0рієнт0вані пр0грами співпраці євр0регі0нів України 

Єврорегіон Заходи 
  

Єврорегіон Заснований 01.2012 р. З метою активізації економічного співробітництва за- 

«Дністер» плановано проведення економічного форуму, в як.ому прийматимуть участь  

 представники бізнес-структур з території Єврорегіону «Дністер» 
  

Єврорегіон Учасниками Єврорегіону «Буг» здійснено ряд вагомих проектів та програм, 

«Буг» направлених на розвиток бізнесу, гуманітарної сфери, розбудови кордону та  

 створення прикордонної інфраструктури, охорону навколишнього середовища, 

 розвій місцевого самоврядування та рн. Серед них варто відзначити створення 

 в Луцьку банку зі стовідсотковим польським капіталом «ПЕКАО» (Україна) ТзОВ,  

 Міжнародного інституту суспільної географії і менеджменту, трансформованого  

 у факультет міжнародних відносин Волинського національного університету 

 імені Лесі Українки, запровадження вперше в державі процедури спільного 

 митного і прикордонного контролю на міжнародному автомобільному пункті  

 пропуску «Устилуг», створення колегіуму українсько-польських університетів. 

 Протягом 2008-2009 років на території євро регіону реалізовано проект «Роз- 

 виток співробітництва Волині і Люблінщини у сфері підтримки підприємни- 

 цтва», що передбачав підтримку і розвиток українсько-польської співпраці у 

 галузі надання консультаційних і освітніх послуг для малих та середніх під- 

 приємств, презентація прикладів реалізації програм і проектів спрямованих 

 на розвиток підприємництва. Також, впроваджено «парасольковий» проект 

 «Зміцнення транскордонної співпраці у сфері надання бізнес-послуг та по- 

 легшення доступу до них підприємців», у рамках якого реалізовувалися мі- 

 кропроекти: «Створення українсько-польської віртуальної біржі інноваційних 

 проектів та пропозицій», «Розвиток екологічного туризму та формування по- 

 зитивного туристичного іміджу прикордонного регіону» та «покращення ін- 

 вестиційного клімату в прикордонних регіонах». 

 Результати діяльності Єврорегіону «Буг» свідчать, що така модель прикор- 

 донних взаємовідносин є дієвим засобом, який сприяє розвитку економічної  

 співпраці. Впродовж останніх років ділові кола Республіки Польща та Рес- 

 публіки Білорусь традиційно займають четверту та п’яту позиції за обсягами  

 зовнішньоторговельного обороту області серед 90 країн світу, з якими область 

 підтримує торговельні контакти. З загальної суми іноземних капіталовкладень 

 у 242 млн. рн.. США, що поступили в економіку регіону, більше третини є по- 

 ходженням з Республіки Польща. 

Єврорегіон Згідно плану роботи Єврорегіону «Донбас» на 2011 рік його діяльність 

«Донбас» проводилась за 11 пріоритетними напрямами, які об’єднували 56 запланованих 

 заходів, основними з яких були: 

 - розробка та реалізація спільних інвестиційних, соціальних, інфраструктурних 

 і інших проектів; 

 - підготовка Стратегії соціально-економічного розвитку Єврорегіону «Донбас» 

 на період до 2020 року; 

 - розробка та узгодження переліку показників для проведення моніторингу 

 сталого  соціально-економічного  розвитку  прикордонних  муніципальних  

 утворень Ростовської, Луганської та Донецької областей. 

 Передбачено організувати роботу з виявлення та формування транскордонних 

 кластерів. На сьогодні створені необхідні передумови з формування наступних 

 транскордонних кластерів в рамках Єврорегіону «Донбас»: 
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 «Транспортне машинобудування», наявність двох найбільших в країнах ко- 

 лишнього СРСР заводів з випуску залізничних локомотивів («Луганськте- 

 пловоз» і електровозобудівний завод Новочеркаський, які входять в єдиний  

 холдінг), крім того наявність таких підприємств як - ВАТ «Стахановський ваго- 

 нобудівний завод», ОДО «Попаснянський вагоноремонтний завод», ЧАО НПЦ 

 Трансмаш2 дозволяє прискорити виконання розробок, їх комерціалізацію і 

 впровадження у виробництво. 

 «Аграрний кластер», для його формування є подібні агрокліматичні умови, на- 

 явність аграрних учбових закладів, науково-досвідчених інститутів, досвідче- 

 но-селекційних станцій і традиційні тісні зв’язки у сфері науки. 

 «Медичний кластер», передумовами для утворення якого є наявність медичних  

 закладів і унікального лікувального і дослідницького устаткування, напрацьова- 

 ний досві лікувальними установами по наданню невідкладної медичної допомоги  

 жителям прикордонних регіонів Луганської, донецької і Ростовської областей. 

 «Кластер нанотехнологій» (науковий кластер), його формування обумовлено  

 наявністю діючих лабораторій. Дослідно-конструкторських і дослідно-вироб- 

 ничих підприємств (СПКБ «Донець», філія Донецького фізико-технічного ін- 

 ституту НАН України, підрозділ Південного федерального університету в Рос- 

 товській області тощо). 

Карпатський Найбільш важливими в соціально-економічному плані є проекти :Розробка до- 

Єврорегіон кументації по створенню транскордонного індустріального парку з елементами 

 логістики «Берег-Карпати», «Біоенергія Карпат», «Європейська колиска», «Єв- 

 ропейська школа», «Покращення спільної Угорсько-Української системи теле- 

 метрії в інтересах захисту від паводків на рівні водозбірного басейну», «Карпат - 

 ський туристичний шлях», «запобігання погіршенню якості води та підготовка  

 заходів до її відновлення в контексті Українсько-Угорського співробітництва», 

 «Крок за кроком – разом Європу», «СВС Парламент» та ряд інших. 

 Загальний бюджет 41 проекту за участю Закарпатської області – близько 14 

 млн. євро. 

 Велику увагу керівництво обласної ради приділяє співпраці з краєм Височіна 

 Чеської Республіки. В рамках цієї співпраці у 2011 році реалізовано 10 інвести- 

 ційних проектів у соціальній сфері загальною вартістю більше 4 млн. рн...: ре- 

 конструкція дитячих садків, шкіл, амбулаторій та будинків культури в гірських 

 районах. Відбувся обмін офіційними делегаціями Закарпаття і Краю Височіна, 

 результатом якого стало продовження угоди про співпрацю. У 2012 році здій- 

 снюється 10 спільних інвестиційних та стільки ж «м’яких» проектів. 
  

Єврорегіон Проект «Єврорегіон Слобожанщина» інтегровано з діяльністю Прикордонного 

«Слобожан- білорусько-російсько-українського університетського консорціуму,  Ділової 

щина» ради  Торгово-промислових  палат  прикордоння  та  басейнової  ради  р.  

 Сіверський Донець. 

 10.10.2011 в рамках «Єврорегіону  Слобожанщина» відбулося офіційне від- 

 криття ТОВ «Українсько-Російський технопарк «Слобожанщина», співзаснов- 

 никами якого стали Харківський національний університет імені В.Н. Каразі- 

 на, Харківський національний університет радіоелектроніки, Науковий парк 

 «ФЕД2 та Федеральний державний автономний освітній заклад вищої профе- 

 сійної освіти «Бєлгородський державний національний дослідницький універ- 

 ситет» Російської Федерації. 
  

 
Примітка: укладен0 за матеріалами Міністерства ек0н0мічн0г0 р0звитку і 
т0ргівлі Укра-їни (стан0м на 01.01. 2013 р0ку) / 0фіційний веб-сайт. Режим 
д0ступу: www.me.gov.ua. 
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Рис. 2. Щільність пр0ектів с0ціальн0-ек0н0мічн0г0 спрямування 

(на прикладі пр0екту «Вис0чина в Карпатськ0му Євр0регі0ні») 
 
Примітка: укладен0 за матеріалами: Archive of Parlament of the Czech Republic/ 
Folder 73. 

 

Серед результативних для регі0ну піл0тних прикладів вис0к0ї щіль-н0сті ЄРС – 
к0нтактів с0ціальн0-ек0н0мічн0г0 спрямування відзначим0 Карпатський євр0 регі0н 
в пр0екті співпраці з краєм Вис0чіна Чесь-к0ї республіки. У 2011-2012 р0ках 
реаліз0ван0 20 інвестиційних та 10 «м’яких» пр0ектів у сфері р0збуд0ви туристичних 
та прир0д00х0р0нних 0б’єктів, у с0ціальній сфері (рек0нструкція дитячих садків, 
шкіл, амбу-лат0рій та будинків культури в гірських рай0нах) загальн0ю вартістю 
більше 1,5 млн євр0. 
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Таблиця 3.  
Рівень з0рієнт0ван0сті експ0рту т0варів регі0нів України на 

0кремі з0внішні ринки (січень-ж0втень 2013 р.) 

 Частка експорту това-    

 рів на ринки РФ та ЄС    

 у загальному експорті Рівень залежності експорту від 

АРК Крим, міста централь- товарів із відповідного окремих зовнішніх ринків 

ного підпорядкування, 
регіону    

  

Орієн- Орієн- Географічно- 
області Частка Частка 

тація на тація диверсифіко-  
експорту експорту  

росій- на ваний експорт  
товарів до товарів до  

ський ринок з переважан-  
РФ у % ЄС у %  

ринок ЄС ням    

м. Київ 13,7 25,5  +  

м. Севастополь 38,9 15,3 +   

Автономна Республіка Крим 25,8 21,5 +   

Вінницька 24,3 26,2   + (ЄС) 

Волинська 23,4 58,6  +  

Дніпропетровська 26,0 30,0   + (ЄС) 

Донецька 20,5 25,6   + (ЄС) 

Житомирська 33,6 32,0   + (РФ) 
      

Закарпатська 17,4 79,9  +  

Запорізька 39,8 18,6 +   

Івано-Франківська 23,0 45,0  +  

Київська 28,7 21,9   + (РФ) 

Кіровоградська 12,8 22,8   + (ЄС) 

Львівська 14,0 66,7  +  

Луганська 34,6 36,9   + (ЄС) 

Миколаївська 36,7 16,0 +   

Одеська 10,8 20,5   + (ЄС) 

Полтавська 26,0 30,0   + (ЄС) 

Рівненська 26,0 36,0   + (ЄС) 

Сумська 50,3 13,3 +   

Тернопільська 44,2 30,6 +   

Харківська 47,5 9,9    

Херсонська 34,4 23,1   + (РФ) 

Хмельницька 44,2 30,6 +   

Черкаська 24,5 21,8   + (РФ) 

Чернігівська 26,3 25,4   + (РФ) 

Чернівецька 24,9 45,3  +  

 
Примітка: укладен0 за даними Держстату, Г0л0вних управлінь статистики 
0бластей, міст, АРК; р0зрахунками авт0ра 
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Таблиця 4.  
Динаміка значень сукупних індексів регі0нальн0ї 

к0нкурент0спр0м0жн0сті RCI та їх ранжування в 

західних прик0рд0нних регі0нах України 
 

 Укра-     Регіони (області)     
             

Роки 

їна в Закарпат- Івано-Фран-  

Львівська 

 

Чернівецька Волинська цілому 
  

ська ківська   
          
              

 RCI RCI Місце RCI Місце  RCI Місце  RCI Місце RCI Місце 
              

2000 1 0,820 3 0,714 4  0,922 1  0,644 5 0,832 2 
              

2001 1 0,833 2 0,718 4  0,877 1  0,637 5 0,816 3 
              

2002 1 0,835 2 0,746 4  0,894 1  0,689 5 0,811 3 
              

2003 1 0,840 3 0,774 4  0,899 2  0,713 5 0,902 1 
              

2004 1 0,854 3 0,764 4  0,887 1  0,665 5 0,878 2 
              

2005 1 0,742 3 0,727 4  0,841 1  0,645 5 0,838 2 
              

2006 1 0,713 4 0,727 3  0,828 2  0,637 5 0,869 1 
              

2007 1 0,716 4 0,744 3  0,828 2  0,617 5 0,900 1 
              

2008 1 0,705 4 0,791 3  0,852 2  0,623 5 0,968 1 
              

2009 1 0,703 3 0,676 4  0,868 2  0,596 5 0,936 1 
              

2010 1 0,727 3 0,685 4  0,906 2  0,580 5 1,117 1 
              

2011 1 0,732 3 0,678 4  0,902 2  0,577 5 1,040 1 
              

 
Примітка: укладен0 за матеріалами українськ0-п0льськ0г0 д0слідження 
«0птимізація транск0рд0нн0ї статистики / Відп. ред. С. Устич, Й.0ленський, М. 
Черпаль-В0лен, Я. Цупер, А. Сплігера. – Ужг0р0д, 2014. – 194 с. / - С. 94-102 
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Рис. 3. Регулят0рна п0літика держави 
 
 
Примітка: укладен0 за: Volodymyr Prykhodko. Clasters, industrial parks and logistic 
centers – innovation instruments of cross-border cooperation. Volodymyr Prykhodko, 
papers of the international forum (2d European Forum on Cross-Border Cooperation in 
Wider Europe, Elblang, 2011) 
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Рис. 4. Механізм стан0влення з0внішнь0ек0н0мічних зв’язків 

у транск0рд0нних регі0нах України 
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Рис. 5. Реалізація євр0регі0нальн0г0 співр0бітництва у ф0рмі публічн0-

приватн0г0 партнерства 
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Рис. 6. Ек0н0мічн0 0рієнт0вана м0дель 

функці0нування євр0регі0ну 
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ВСТУП 
 
 
 

 
Навчальна дисципліна „ Ек0н0міка євр0пейськ0ї інтеграції” є склад0в0ю 

0світнь0-пр0фесійн0ї пр0грами підг0т0вки фахівців за 0світнь0-кваліфікаційним 
рівнем „ бакалавр ”.  

Мета та завдання дисципліни –р0зкриття механізмів функці0нування та 
0сн0вних тенденцій р0звитку інтеграційних пр0цесів між країнами Євр0пейськ0г0 
С0юзу та їх м0жли-в0стей для євр0пейськ0ї інтеграції України,імплементації Уг0ди 
пр0 ас0-ціацію та все0сяжну з0ну вільн0ї т0ргівлі між ЄС та Україн0ю.  

Осн0вними завданнями навчальн0г0 п0сібника – практикуму у п0єднанні з 

м0н0графією є:  
- 0знай0мити студентів та аспірантів із п0нятійним апарат0м, щ0 

заст0с0вується у світ0вій г0сп0дарській практиці;  
- вир0бити р0зуміння суті євр0пейськ0ї ек0н0мічн0ї інтеграції, її ф0рм, 

принципів і зак0нів, за якими в0на р0звиваються та їх впливів на ас0ціацію ЄС та 
України  

- висвітлити ум0ви, в яких р0звиваються євр0інтеграційні пр0цеси, т0бт0 
п0казати серед0вище їхнь0г0 р0звитку;  

- 0креслити зак0н0мірн0сті і ф0рми євр0пейських інтеграційних пр0цесів;  
- навчити умінню тв0рч0 аналізувати стан р0звитку Євр0пейськ0-г0 С0юзу, 

визначати п0зиції Євр0пейськ0г0 співт0вариства у гл0бальній ек0н0міці;  
- навчити не тільки вільн0 0рієнтуватись у євр0пейських інтеграційних 

пр0цесах, а й передбачити їхній п0дальший р0звит0к.  
Місце дисципліни в системі підг0т0вки фахівців у сфері міжна-  

р0дних ек0н0мічних відн0син: навчальна дисципліна „ Ек0н0міка євр0-пейськ0ї 
інтеграції” вивчається студентами напряму підг0т0вки “Міжна-р0дна ек0н0міка”.  

Зв’яз0к з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна „ Ек0н0-  
міка євр0пейськ0ї інтеграції” є баз0в0ю для спецкурсів „ Регі0нальна п0-літика ЄС”, „ 

К0нкурентна п0літика ЄС”, „ Пр0блеми вх0дження України д0 ЄС”,вик0рист0вується 
в пр0веденні те0ретичних семінарів для зд0бува-  
чів III 0світнь0г0 рівня (аспірантів). 

Інф0рмаційні джерела. Баз0ві підручники, навчальні п0сібники, підручники, 

м0н0графії, наук0ві статті, сл0вники, наук0в0-мет0дичні р0зр0бки (д0датк0ва 

література). 
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1 
ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ 
ЛЕКЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ 

 
 
 

 

Тема 1 
Процес європейської інтеграції  

в історичному вимірі 

 
1.1. 0сн0вні передум0ви виникнення ідеї єднання євр0пейських країн.  
1.2. Етапи євр0пейськ0ї інтеграції.  
1.3. Засн0вницькі д0г0в0ри ЄС.  
1.4. Д0г0вір пр0 Євр0пейський С0юз як передум0ва п0глиблення інте-граційних 

пр0цесів у Євр0пі кінця XX ст0ліття.  
1.5. Перспективи п0дальш0г0 р0звитку ЄС за ум0ви гл0балізаційних пр0цесів. 

 
Сутність євр0пейськ0ї інтеграції. П0чат0к практичн0г0 втілення ідей  

щ0д0 0б’єднання Євр0пи. П0буд0ва перших наднаці0нальних інституцій. Р0звит0к 
євр0інтеграції в 60-80-ті р0ки XX ст. Ств0рення Євр0пейськ0г0 С0юзу та п0дальша 
інтеграція. “0п0ри” Євр0пейськ0г0 С0юзу. 
 

 

Тема 2 
Принципи функціонування ЄС 

 
2.1. Прав0ві 0сн0ви існування Євр0пейськ0г0 С0юзу.  
2.2. Структура та функції інститутів ЄС.  
2.3. Пр0цедура прийняття рішень в ЄС.  
2.4. Фінанс0ві, д0п0міжні та інші інституції ЄС.  
2.5. Євр0пейський С0юз як п0літична система. 

 
Інституційна та прав0ва системи Євр0пейськ0г0 С0юзу. Пр0цедури прийняття 

рішень у раді ЄС. Фінанс0ві та д0п0міжні інституції ЄС. 0сн0-ви прав0в0ї системи ЄС. 
Джерела права ЄС. 
 

 

Тема 3 
Економічні аспекти європейської інтеграції 

 
3.1. Ек0н0мічні передум0ви ств0рення митн0г0 с0юзу в ЄС.  
3.2. Ф0рмування Спільн0г0 ринку та ек0н0мічні св0б0ди. 
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3.3. Переваги та нед0ліки Спільн0г0 ринку для н0вих членів ЄС.  
3.4. 0с0блив0сті ек0н0мічн0г0 р0звитку ЄС на сучасн0му етапі.  
3.5. Ств0рення Євр0пейськ0ї м0нетарн0ї системи.  
3.6. Бюджетна п0літика в ЄС. 

 

Пр0цес ф0рмування Спільн0г0 ринку. “Ч0тири св0б0ди” Спільн0г0 ринку ЄС. 
Св0б0да пересування т0варів. Св0б0да пересування р0б0ч0ї сили. Св0б0да 
пересування капіталів і п0слуг. Св0б0да підприємництва. 0сн0вні пр0блеми 
р0звитку Спільн0г0 ринку на сучасн0му етапі. Г0л0-вна мета м0нетарн0ї п0літики ЄС. 
0сн0вні переваги та нед0ліки впр0ва-дження єдин0ї валюти. 0с0блив0сті 
Євр0пейськ0ї м0нетарн0ї системи. Пр0цедура прийняття бюджету ЄС. Принципи 
бюджету ЄС. 0сн0вні дже-рела п0п0внення бюджету ЄС. 0сн0вні статті бюджетних 
витрат ЄС. 
 

 

Тема 4 

Спільні політики Європейського Союзу 

 
4.1. Загальна характеристика спільних п0літик та з0внішнь0ї діяльн0сті в ЄС.  
4.2. Спільна сільськ0г0сп0дарська п0літика.  
4.3. Спільна т0рг0вельна п0літика.  
4.4. Енергетична п0літика в ЄС.  
4.5. Регі0нальна п0літика в ЄС.  
4.6. Спільна з0внішня п0літика та п0літика безпеки ЄС.  
4.7. Євр0пейська п0літика сусідства (ЄПС). 

 

Сутність спільн0ї п0літики. Типи спільних п0літик. Прав0ві 0сн0-ви існування 
спільних п0літик. Сутність та завдання Спільн0ї сільськ0-г0сп0дарськ0ї п0літики 
(ССП). Реф0рми ССП. Принципи та складники Спільн0ї т0рг0вельн0ї п0літики. 
Сутність регі0нальн0ї п0літики ЄС. Сут-ність “п0літики згуртування”. Ев0люція та 
інституційн0-прав0вий вимір Спільн0ї з0внішнь0ї п0літики та безпек0в0ї п0літики 
ЄС. Передум0ви, генезис і прав0ве забезпечення Спільн0ї п0літики безпеки та 
0б0р0ни (СпБ0). Сутність Євр0пейськ0ї п0літики сусідства (ЄПС). Середземн0-
м0рський вимір та Східне партнерств0. Фінансування та механізми реа-лізації ЄПС. 
Транск0рд0нне співр0бітництв0. 
 

 

Тема 5 
Євроінтеграційна політика України 

 
5.1. Стан0влення та р0звит0к відн0син між ЄС та Україн0ю.  
5.2. Прав0ві та інституційні засади співр0бітництва України і ЄС. 
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5.3. Т0рг0в0-ек0н0мічна співпраця України та ЄС.  
5.4. 0сн0вні етапи гарм0нізації зак0н0давства України та ЄС,  
5.5. Вплив пр0цесів р0зширення ЄС на дв0ст0р0нні відн0сини. 

 
Зар0дження відн0син між Україн0ю та ЄС. 0сн0вні причини та пе-редум0ви 

євр0пейськ0ї інтеграції України. Етапи пр0сування України д0 членства ЄС. 0сн0вні 
прав0ві 0сн0ви п0літики євр0пейськ0ї інтегра-ції України. 0сн0вні перешк0ди для 
інтеграції України в ЄС. 0сн0вні цілі партнерства і співр0бітництва в рамках Уг0ди 
пр0 партнерств0 та спів-р0бітництв0 (УПС). 
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2 
ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ 

ЗАНЯТЬ ТА ПОШУКОВІ ЗАВДАННЯ 
 
 
 

Тема 1 
Теорії економічної інтеграції 

 
1. Те0рії ек0н0мічн0ї інтеграції (не0лібералізм, к0рп0раці0налізм, структуралізм, 

не0кейнсіанств0, дирижизм та сучасні м0делі інте-грації).  
2. Сутність та передум0ви ек0н0мічн0ї інтеграції  
3. Цілі та наслідки ек0н0мічн0ї інтеграції  
4. Тип0л0гія інтеграційних 0б’єднань.  
5. Принципи 0цінки інтеграційних 0б’єднань. 

 
П0шук0ві завдання:  
1. Пр0ведіть 0цінку існуючих інтеграційних 0б’єднань згідн0 крите-ріїв 

ГАТТ/С0Т.  
2. Пр0блема визначення терміна „інтеграція” в те0рії міжнар0дних 

відн0син.  
3. 0пис пр0цедури вступу д0 ЄС. Які критерії вже вик0нала Україна? 

 
Література:  
1. Біл0церківець В.В., Завг0р0дня 0.0., Лебедєва В.К. та ін. Міжнар0д-на 

ек0н0міка: [підручник] / за ред. А.0. Зад0ї, В.М. Тарасевича – К.: “Центр учб0в0ї 
літератури”, 2012. – С.360-364.  

2. Г0рюн0ва Є.0. Євр0інтеграція: [навч. п0сіб.] / Є.0. Г0рюн0ва. – К.: 
Академвидав, 2013. – 224 с. – (Серія Альма-матер).  

3. К0зик В.В., Панк0ва Л.А., Даниленк0 Н.Б. Міжнар0дні ек0н0мічні відн0сини: 
[навч. п0сіб.] / В.В. К0зик, Л.А. Панк0ва, Н.Б. Даниленк0. – 6-те вид., стер. – К.: 
Знання, 2006. – С.234-255.  

4. Михайл0ва Л.І., В0лченк0 Н.В., Зінчук Т.0., Кваша С.М. Євр0ек0н0-мічна 
інтеграція України: [навч. п0сіб.] / Л.І. Михайл0ва, Н.В. В0лченк0, Т.0. Зінчук, С.М. 
Кваша. - К.: “Центр учб0в0ї літератури”, 2013. – С.29-34.  

5. Шк0ла І.М., К0зменк0 В.М., Бабінська 0.В. Міжнар0дні ек0н0мічні 
відн0сини: [підручник] / І.М. Шк0ла, В.М. К0зменк0, 0.В. Бабінська. – 2-ге вид., 
перер0б. і д0п0вн. – Чернівці. – С.362-367. 
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Тема 2 

Створення митного союзу в ЄС 

 
1. 0сн0вні м0менти ств0рення митн0г0 с0юзу в ЄС.  
2. 0характеризуйте євр0пейські д0г0в0ри (0сн0в0п0л0жні: Римський, 

Маастрихтський, Амстердамський, Ніццький).  
3. Війна стандартів в ЄС.  
4. Лібералізація пересування факт0рів вир0бництва (4 види ек0н0міч-них 

св0б0д).  
5. 0сн0вні реф0рми Лісаб0нськ0ї уг0ди. 

 
П0шук0ві завдання:  
1. Пр0аналізуйте «Зак0н пр0 0б’єднання ЄС» та зр0біть висн0вки пр0 

ефективність й0г0 впр0вадження.  
2. Щ0 зап0чаткували Римські уг0ди?  
3. Які 0сн0вні цілі були п0ставлені перед ЄС згідн0 з Д0г0в0р0м пр0 ЄС?  
4. Які 0сн0вні завдання були закріплені Амстердамським д0г0в0р0м?  
5. Щ0 передбачал0ся підписанням Ніццьк0г0 д0г0в0ру? 

 
Література:  
1. Біл0церківець В.В., Завг0р0дня 0.0., Лебедєва В.К. та ін. Міжнар0д-на 

ек0н0міка: [підручник] / за ред. А.0. Зад0ї, В.М. Тарасевича – К.: “Центр учб0в0ї 
літератури”, 2012. – С.372-376.  

2. Г0рюн0ва Є.0. Євр0інтеграція: [навч. п0сіб.] / Є.0. Г0рюн0ва. – К.: 
Академвидав, 2013. – С.55-59. – (Серія Альма-матер).  

3. Михайл0ва Л.І., В0лченк0 Н.В., Зінчук Т.0., Кваша С.М. Євр0ек0н0-мічна 
інтеграція України: [навч. п0сіб.] / Л.І. Михайл0ва, Н.В. В0лченк0, Т.0. Зінчук, С.М. 
Кваша. - К.: “Центр учб0в0ї літератури”, 2013. – С.87-89. 
 
 

 

Тема 3 
Європейський Валютний Союз 

 
1. Аргументи «за» і «пр0ти» приєднання д0 валютн0г0 с0юзу.  
2. Етапи ств0рення ЄВС. План Вернера.  
3. Євр0пейська валютна змія і її крах.  
4. Н0ва євр0пейська р0зрахунк0ва 0диниця – СДР.  
5. ЕКЮ. Сутність, функції, мет0ди підрахунку.  
6. Наслідки введення євр0. 

 
П0шук0ві завдання:  
1. Пр0блеми, щ0 ст0ять перед країнами Центральн0ї та Східн0ї Євр0-пи при 

приєднанні д0 ЄВС. 
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2. Пр0ведення спільн0ї ек0н0мічн0ї п0літики (як відбувал0сь ек0н0-мічне 

зближення в ЄС): бюджетна і фінанс0ва п0літика.  
3. Які, на Ваш п0гляд, 0сн0вні переваги та нед0ліки впр0вадження єдин0ї 

валюти? 
 

Література:  
1. Г0рюн0ва Є.0. Євр0інтеграція: [навч. п0сіб.] / Є.0. Г0рюн0ва. – К.: 

Академвидав, 2013. – С.113-119. – (Серія Альма-матер).  
2. Михайл0ва Л.І., В0лченк0 Н.В., Зінчук Т.0., Кваша С.М. Євр0ек0н0-мічна 

інтеграція України: [навч. п0сіб.] / Л.І. Михайл0ва, Н.В. В0лченк0, Т.0. Зінчук, С.М. 
Кваша. - К.: “Центр учб0в0ї літератури”, 2013. – С.80-83. 
 
 

 

Тема 4 
Податкова політика ЄС 

 
1. П0треба в спільній п0датк0вій п0літиці.  
2. Фіскальний нейтралітет у спільн0му ринку.  
3. П0літика непрям0г0 0п0даткування в ЄС.  
3.1. Сутність і види непрямих п0датків.  
3.2. Усунення фіскальних к0рд0нів в ЄС.  
3.3. Гарм0нізація акцизних зб0рів в ЄС.  
3.4. Інші непрямі п0датки: п0датки на страх0ві п0ліси, на пасажирські перевезення.  
4. Гарм0нізація прям0г0 0п0даткування.  
4.1. 0п0даткування к0мпаній.  
4.2. Спр0би б0р0тьби з ухилянням від п0датків. 

 
П0шук0ві завдання:  
1. Пр0аналізуйте не0бхідні зак0н0давчі зміни у регулюванні непря-мих 

п0датків будь-як0ї країни-кандидата в члени.  
2. Адаптація п0датк0в0г0 зак0н0давства України д0 зак0н0давства ЄС. 

 
Література:  
1.К0пійка В.В. Євр0пейський С0юз: іст0рія і засади функці0нування / В.В. 

К0пійка, Т.І. Шинкаренк0. – К.: Знання, 2009. – 751.  
2. Михайл0ва Л.І., В0лченк0 Н.В., Зінчук Т.0., Кваша С.М. Євр0ек0н0-мічна 

інтеграція України: [навч. п0сіб.] / Л.І. Михайл0ва, Н.В. В0лченк0, Т.0. Зінчук, С.М. 
Кваша. - К.: “Центр учб0в0ї літератури”, 2013. – С.89-94. 
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Тема 5 

Україна і Європейський Союз 

 

 
1. Р0звит0к відн0син між Україн0ю та ЄС (з 90-х).  
2. Критерії р0зширення і п0глиблення євр0пейськ0ї інтеграції та Україна.  
3. Ф0рмування д0г0вірн0-прав0вих і п0літичних засад співр0бітни-цтва України та 

ЄС.  
4. Уг0да пр0 партнерств0 і співр0бітництв0. Рішення і д0кументи ЄС щ0д0 

України.  
5. Стратегія інтеграції України д0 ЄС.  
6. Сучасний р0звит0к співр0бітництва України та ЄС. 

 
П0шук0ві завдання:  
1. Назвіть 0сн0вні причини та передум0ви євр0пейськ0ї інтеграції України.  
2. Яким чин0м ЄС впливає а ф0рмування з0внішнь0п0літичн0г0 курсу 

України?  
3. Вкажіть 0сн0вні перешк0ди інтеграції України в ЄС?  
4. 0характеризуйте 0сн0вні цілі партнерства і співр0бітництва пе-

редбачені УПС.  
5. П0літичне і гуманітарне співр0бітництв0 України і ЄС.  
6. Ек0н0мічна інтеграція і к00перація України та ЄС.  
7. Технічна і фінанс0ва д0п0м0га з б0ку ЄС. 

 
Література:  
1. Г0рюн0ва Є.0. Євр0інтеграція: [навч. п0сіб.] / Є.0. Г0рюн0ва. – К.: 

Академвидав, 2013. – С.178-203. – (Серія Альма-матер).  
2. К0пійка В.В. Євр0пейський С0юз: Д0свід р0зширення і Україна/ В.В. К0пійка. 

– К.: ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, 2005. – 448с.  
3. Михайл0ва Л.І., В0лченк0 Н.В., Зінчук Т.0., Кваша С.М. Євр0ек0н0-мічна 

інтеграція України: [навч. п0сіб.] / Л.І. Михайл0ва, Н.В. В0лченк0, Т.0. Зінчук, С.М. 
Кваша. - К.: “Центр учб0в0ї літератури”, 2013. – С.103-113. 
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3 
ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 
САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ СТУДЕНТАМИ 

 
 

 Тематика модулів та Кількість 

Рекомендована література п
 

зміст самостійної роботи год.  

п /     

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
   

№
 

ден. заоч. 
 

“ЕКОНОМІКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
 

 ф-ма ф-ма  
 

ІНТЕГРАЦІЇ” 
 

    

1. Економічна інтеграція 8  1. Горюнова Є.О. Євроінтеграція: навч.по- 
 1.1. Визначення економічної інте-   сіб./  Є.О. Горюнова. – К.: Академвидав, 

 грації та її передумови.   2013. – 224 с. 

 1.2. Економічні ефекти інтеграції.   2.  Козик  В.В.  Міжнародні  економічні 

 1.3.  Форми  інтеграційних  об’єд-   відносини: навч. посіб./ В.В. Козик, Л.А. 

 нань.   Панкова, Н.Б. Даниленко. – К.: Знання, 

 1.4.  Оцінка ефективності інтегра-   2006. – 406 с. 

 ційних  об’єднань  за  критеріями   3. Михайлова Л.І. Євроекономічна інтегра- 

 ГАТТ/СОТ.   ція України: навч. посіб./ Л.І. Михайлова, 

    Н.В. Волченко, Т.О. Зінчук, С.М. Кваша. – К.: 

    “Центр учбової літератури”, 2013. – 136 с. 

2. Формування Митного Союзу ЄС 8  1. Горюнова Є.О. Євроінтеграція: навч. 
 2.1. Економічні передумови ство-   посіб./ Є.О. Горюнова. – К.: Академвидав, 

 рення митного союзу в ЄС.   2013. – 224 с. 

 2.2. Позитивні та негативні наслід-   2.  Копійка  В.В.  Європейський  Союз: 

 ки зняття митних бар’єрів в ЄС.   історія  і  засади  функціонування  / 

 2.3. Війна стандартів в ЄС.   В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко. – К.: Зна- 

    ння, 2009. – 751. 

3. Формування Єдиного Ринку ЄС 8  1. Горюнова Є.О. Євроінтеграція: навч. 

 3.1. Класифікація бар’єрів на шляху   посіб. / Є.О. Горюнова. – К.: Академвидав, 

 створення єдиного ринку в ЄС.   2013. – 224 с. 

 3.2.  Механізм попередження ви-   2.Копійка В.В. Європейський Союз: історія 

 никнення перешкод у торгівлі.   і засади функціонування / В.В. Копійка, 

 3.3. Процедури гармонізації стан-   Т.І. Шинкаренко. – К.: Знання, 2009. – 751. 

 дартизації та сертифікації.   3. Михайлова Л.І. Євроекономічна інтегра- 

    ція України: навч. посіб./ Л.І. Михайлова, 

    Н.В. Волченко, Т.О. Зінчук, С.М. Кваша. – К.: 
    “Центр учбової літератури”, 2013. – 136 с. 

4. Створення Європейського валют- 8  1. Копійка В.В. Європейський Союз: історія 

 ного Союзу   і засади функціонування / В.В. Копійка, Т.І. 
 4.1. Потреба в Економічному та Ва-   Шинкаренко. – К.: Знання, 2009. – 751. 

 лютному Союзі.   2.  Стрельцов  В.Ю.  Європейська  еко- 

 4.2.  Класифікація переваг та не-   номічна інтеграція: навч. посіб. / В.Ю. 

 доліків приєднання до валютного   Стрельцов  [за  заг.  ред.  М.  Бойцуна, 

 союзу.   Я. Мудрого, О. Рудика]. – Харків.: ХарРІ 

 4.3. Стадії створення „Європейської   НАДУ “Магістр”, 2009. – 148 с. 

 Валютної Системи”.„План Вернера”.   3. Neal Larry. The economics of Europe and 

 4.4. „Європейська валютна змія”.   the European Union. / Larry Neal. - Oxford 

    University Press, 2008. – 440 p. 
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5. Спільна сільськогосподарська по- 8  1. Горюнова Є.О. Євроінтеграція: навч. 

 літика в ЄС    посіб./ Є.О. Горюнова. – К.: Академвидав, 

 5.1. Цілі та принципи Спільної сіль-   2013. – 224 с.    

 ськогосподарської політики.   2.Копійка  В.В.   Європейський  Союз: 

 5.2. Цінова політика спільного сіль-   історія  і засади функціонування / 

 ськогосподарського ринку.   В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко. – К.: Зна- 

 5.3. Розвиток спільного сільсько-   ння, 2009. – 751.    

 господарського ринку в 60-ті рр.   3. Стрельцов В.Ю. Європейська еконо- 

 Перша спроба реформування ССП.   мічна інтеграція: навч. посіб. / В.Ю. 

 5.4.  Вплив економічної кризи на   Стрельцов  [за  заг.  ред.  М.  Бойцуна, 

 функціонування Спільної сільсько-   Я. Мудрого, О. Рудика]. – Харків.: ХарРІ 

 господарської політики.   НАДУ “Магістр”, 2009. – 148 с.   

 5.5. Друга спроба реформування   4. Яковюк І. Азбука європейської інтегра- 

 ССП. Початок реформування ССП.   ції / І. Яковюк, Л. Трагнюк, В. Меделяєв. 

 5.6. Третя реформа Спільної сіль-   – Харків: “Апекс+”, 2006. – 168 с.   

 ськогосподарської політики.         

 5.7. Сучасні тенденції ССП.         

6. Промислова політика в країнах ЄС 8  1. Мусис Н. Усе про спільні політики Євро- 
 6.1. Започаткування  промислової   пейського Союзу. – К.: К.І.С., 2007. – 466 с. 

 політики Співтовариства.   2.  Стрельцов  В.Ю.  Європейська  еко- 

 6.2. Криза традиційних  галузей   номічна інтеграція: навч. посіб. / В.Ю. 

 промисловості.   Стрельцов  [за  заг.  ред.  М.  Бойцуна, 

 6.3. Французький проект Спільної   Я. Мудрого, О. Рудика]. – Харків.: ХарРІ 

 промислової політики.   НАДУ “Магістр”, 2009. – 148 с.   

 6.4. Спільна промислова політика   2. Яковюк І. Азбука європейської інтегра- 

 на сучасному етапі.   ції / І. Яковюк, Л. Трагнюк, В. Меделяєв. 

 6.5. Розвиток промислової політики   – Харків: “Апекс+”, 2006. – 168 с.   

 в епоху глобалізації (2010-2012 рр.).         

7. Узгодження проведення НДДКР 6  1.  Десмонд Дайнен.  Дедалі міцніший 

 в ЄС     союз. Курс європейської інтеграції / Дай- 
 7.1. Політика проведення спільних   нен Десмонд; [пер. з англ.]. – К.: К.І.С., 

 досліджень та її цілі.   2006. – 696 с.    

 7.2.  Розвиток  науково-дослідної   2. Прокопенко  Л.Л.  Вступ до єв- 

 політики Співтовариства.   ропейської  інтеграції:  навч.  посіб.  / 

 7.3. Дослідження і технологічний   Л.Л. Прокопенко [за заг. ред.. М. Бойцу- 

 розвиток.    на, Я. Мудрого, О. Рудика]. – К.: Міленіум, 

 7.4.  Науково-технічна політика в   2009. – 333 с.    

 ЄС: Шоста рамкова програма.   3. Neal Larry. The economics of Europe and 

 7.5. Сьома рамкова програма на-   the European Union. / Larry Neal. - Oxford 

 укових досліджень, технологічного   University Press, 2008. – 440 p.   

 розвитку й демонстраційної д-сті.         

8. Політика ЄС в галузі конкуренції 8  1.Десмонд  Дайнен.  Дедалі  міцніший 
 8.1. Призначення спільної політики   союз. Курс європейської інтеграції / Дай- 

 ЄС в галузі конкуренції.   нен Десмонд; [пер. з англ.]. – К.: К.І.С., 

 8.2.  Антимонопольні  заходи  на-   2006. – 696 с.    

 ціональних  урядів  та  над-на-   2.  Прокопенко  Л.Л.  Вступ  до  євро- 

 ціональних установ ЄС.   пейської інтеграції: навч. посіб. / 

 8.3. Регулювання діяльності учас-   Л.Л. Прокопенко [за заг. ред.. М. Бойцу- 

 ників руху товарів   на, Я. Мудрого, О. Рудика]. – К.: Міленіум, 

      2009. – 333 с.    
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9. Спільна зовнішня політика і полі- 8  1.  Копійка  В.В.  Європейський  Союз: 

 тика безпеки ЄС   історія і засади функціонування / 

 9.1.  Методи проведення Спільної   В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко. – К.: Зна- 

 зовнішньої політики і політики без-   ння, 2009. – 751.    

 пеки.   2. Стрельцов В.Ю. Європейська еконо- 

 9.2. Становлення спільної європей-   мічна інтеграція: навч. посіб. / В.Ю. 
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4 
ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 
 
 

1. Ек0н0мічна інтеграція – це: 
  

а) пр0цес зр0стання вселюдських інтересів у всіх сферах людськ0г0 буття, 
п0р0джуваних п0глибленням взаєм0зв’язків і взаєм0за-лежн0сті країн і 
нар0дів;  

б) пр0цес зміцнення зв’язків між найвіддаленішими кут0чками пла-нети;  
в) наближення та взаєм0переплетення ек0н0мік декільк0х країн з 

0дн0рідними с0ціальн0-ек0н0мічними системами, націлені на ств0рення 
єдин0г0 г0сп0дарськ0г0 0рганізму;  

г) сукупність п0літичних пр0цесів, спрям0ваних на к0нс0лідацію, злиття 
суспільних, п0літичних, військ0вих, ек0н0мічних струк-тур аб0 етн0сів у 
рамках 0днієї держави аб0 декільк0х держав з мет0ю пр0тидії 
деструктивним внутрішнім і з0внішнім чинни-кам. 

  
2. Якщ0 дві країни укладають уг0ду, за як0ю експ0ртн0-імп0ртні 0перації 
резидентів цих країн не 0п0датк0вуються митами, т0 така ф0рма інте-грації 
називається: 
  

а) спільний рин0к;  
б) з0на вільн0ї т0ргівлі; 
 в) митний с0юз; 
 г) ек0н0мічний с0юз;  
д) преференційна т0рг0ва уг0да.  

 
3. Євр0пейський суд з прав людини перебуває у місті: 
 
а) Страсбурзі; 
б) Женеві; 
в) Люксембурзі. 
 
4. “К0нституція” для Євр0пи в як0сті цілей ЄС визначає:  

а) сприяння миру, св0їм цінн0стям і д0бр0буту св0їх нар0дів; б) надання св0їм 
гр0мадянам пр0ст0ру св0б0ди, безпеки і прав0суд-  

дя без внутрішніх к0рд0нів, внутрішній рин0к з вільн0ю та чес-н0ю 
к0нкуренцією;  

в) забезпечення стабільн0г0 р0звитку Євр0пи на 0сн0ві збалан-с0ван0г0 
ек0н0мічн0г0 зр0стання і стабільн0сті цін, наявність к0нкурентн0ї 
с0ціальн0ї ринк0в0ї ек0н0міки, яка прагне д0 за-безпечення п0вн0ї 
зайнят0сті та с0ціальн0г0 пр0гресу, а так0ж 
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вис0кий рівень 0х0р0ни і підвищення як0сті навк0лишнь0г0 се-ред0вища;  
г) сприяння наук0в0-технічн0му пр0гресу; д) б0р0тьбу із с0ціальн0ю із0ляцією 
та з дискримінацією, сприяння  

с0ціальній справедлив0сті і с0ціальн0му захисту, рівн0сті ч0л0ві-ків та 
жін0к, с0лідарн0сті п0к0лінь та 0х0р0ни прав дитини;  

е) сприяння ек0н0мічній, с0ціальній та терит0ріальній згурт0ван0с-ті та 
с0лідарн0сті держав-членів;  

є) п0вага д0 багатства св0г0 культурн0г0 і м0вн0г0 різн0маніття, піклу-вання 

пр0 збереження і р0звит0к євр0пейськ0ї культурн0ї спадщини; 

ж) всі відп0віді правильні.  
5. Вкажіть кількість країн-членів ЄС стан0м на 01.01.2016 р.:  

а) 23; 
б) 25; 
в) 27; 
г) 28.  

6. Б0лгарія та Румунія приєднались д0 ЄС у:  
а) 2007 р.; 
б) 2005 р.; 
в) 2010 р.;  
г) 2004 р. 
  

7. Валют0ю Євр0пейськ0г0 С0юзу є: 
 а) американський д0лар; 
 б) євр0;  
в) фунт стерлінгів; 
 г) єна. 
 

8. Яка з перелічених країн-членів ЄС не належить д0 з0ни євр0: 
 а) Кіпр; 
б) Данія; 
в) Мальта; 
г) Фінляндія;  
д) Ірландія. 
  

9. Наддержавний вик0навчий 0рган ЄС:  
а) Євр0пейський парламент; б) 
Євр0пейська к0місія; в) Суд ЄС; г) 
Палата аудит0рів. 

 

10. День Євр0пи відмічається: 
а) 5 травня; 
 б) 9 травня;  
в) 10 травня; 

  г) 15 травня. 
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11. Пр0цес підписання на дв0ст0р0нній 0сн0ві уг0д між 0кремими дер-жавами аб0 
між вже наявними інтеграційними угруп0ваннями й 0кре-м0ю країн0ю аб0 груп0ю 
країн називається:  

а) спільний рин0к;  
б) з0на вільн0ї т0ргівлі;  
в) митний с0юз; 
г) ек0н0мічний с0юз;  
д) преференційна т0рг0ва уг0да.  

12. Динамічний ефект ек0н0мічн0ї інтеграції – це:  
а) ек0н0мічні наслідки, які виявляються на пізніших стадіях функці-0нування 

митн0г0 с0юзу;  
б) пере0рієнтація місцевих сп0живачів купівлі т0вару з ефективні-ш0г0 

п0заінтеграційн0г0 джерела п0ставки на менш ефективне 
внутрішнь0інтеграційне джерел0, яка відбувається в результаті усунення 
імп0ртних мит у рамках митн0г0 с0юзу;  

в) пере0рієнтація місцевих сп0живачів з менш ефективн0г0 вну-трішнь0г0 
джерела п0стачання т0вару на більш ефективне з0-внішнє джерел0 
(імп0рт), яка стає м0жлив0ю в результаті усу-нення імп0ртних мит у рамках 
митн0г0 с0юзу;  

г) ек0н0мічні наслідки, які виявляються негайн0 після ств0рення митн0г0 с0юзу 
як й0г0 безп0середній результат. 

  
13. Система міждержавних 0рганів, щ0 к00рдинують пр0ведення узг0-джен0ї 
з0внішнь0т0рг0вельн0ї п0літики, ств0рюється на етапі:  

а) преференційн0ї т0рг0в0ї уг0ди; 
б) митн0г0 с0юзу; 
в) з0ни вільн0ї т0ргівлі; 
г) спільн0г0 ринку. 
  

14. К0нтр0ль за д0х0дами і видатками Євр0пейськ0г0 С0юзу здійснює: 
а) Євр0пейська К0місія; 
б) Євр0пейський Центральний Банк; 
в) Рада ЄС; 
г) Палата аудит0рів. 
 

15. Інтеграційне угруп0вання країн, яке передбачає передачу наці0наль-ними 
урядами більш0ї частини св0їх функцій у відн0синах з третіми кра-їнами 
наддержавним 0рганам, називається:  

а) ек0н0мічний с0юз; 

б) п0літичний с0юз; 

в) митний с0юз; 

г) валютний с0юз. 

  
16. У п0літичній сфері п0слід0вна євр0пейська інтеграція стане зап0рук0ю: 

а) стабільн0сті дем0кратичн0ї п0літичн0ї системи; 
б) п0глиблення культури дем0кратії, п0ваги д0 прав людини; 
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в) зміцнення наці0нальн0ї безпеки і безпеки гр0мадян; г) всі 
відп0віді правильні.  

17. Щ0 не відн0ситься д0 структури устан0в ЄС: 
а) Євр0пейська к0місія; 
б) Євр0пейська рада; 
в) Євр0пейський парламент; 
г) Рада міністрів; 
д) Вища Рада; 
е) Суд ЄС;  
є) Ек0н0мічний та с0ціальний к0мітет.  

18. 0знаками ек0н0мічн0г0 с0юзу є:  
а) ліквідація будь-яких т0ргівельних 0бмежень і пр0ведення єдин0ї 

з0внішнь0т0рг0вельн0ї п0літики;  
б) вільне переміщення т0варів, п0слуг, капіталу та гр0мадян; 
в) ж0рстка к00рдинація (п0 суті – єдність) ек0н0мічн0ї, фінанс0в0ї  

та с0ціальн0ї п0літики; 
г) всі відп0віді правильні; 
д) немає правильн0ї відп0віді.  

19. Причини прагнення України д0 ЄС:  
а) Євр0пейський С0юз - це система цінн0стей, на які 0рієнтується Україна — 

дем0кратія, зам0жність, стабільність;  
б) Євр0пейський С0юз - це найбільші в світі інвест0ри; в) Євр0пейський С0юз - 
це вплив на світ0вий р0звит0к (після США); г) немає правильн0ї відп0віді; д) всі 
відп0віді правильні. 

 
20. Ніццький д0г0вір був підписаний у :  

а) 18 квітня 1951 р.;  
б) 25 березня 1957 р.; 
в) 7 лют0г0 1992 р. 
г) 26 лют0г0 2001 р.  

21. Узг0джене скасування груп0ю країн наці0нальних митних тарифів і 
запр0вадження загальн0г0 митн0г0 тарифу і єдин0ї системи нетарифн0-г0 
регулювання т0ргівлі щ0д0 третіх країн називається:  

а) спільний рин0к; 
б) з0на вільн0ї т0ргівлі; 
в) митний с0юз; 
г) ек0н0мічний с0юз;  
д) преференційна т0рг0ва уг0да.  

22. Щ0 належить д0 переваг ек0н0мічн0ї інтеграції країн:  
а) зр0стаюча к0нкуренція між вир0бниками інших країн; 
б) близькість рівнів ек0н0мічн0г0 р0звитку та ступеня зріл0сті кра-  

їн, щ0 інтегруються; 
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в) р0зв’язання завдань т0рг0в0ї п0літики; 
г) усі відп0віді правильні. 
  

23. Де факт0 ст0лиця Євр0пейськ0г0 С0юзу: 
а) Бельгія; 
б) Велик0британія; 
в) Швейцарія; 
г) Франція. 
 

24. Євр0пейське ек0н0мічне співт0вариств0 ств0рен0 у:  
а) 1957 р.; 
б) 1967 р.; 
в) 1983 р.; 
г) 1992 р. 
  

25. Відп0відн0 д0 як0г0 д0г0в0ру інтеграційне 0б’єднання бул0 перейме-н0ване у 
Євр0пейський С0юз:  

а) Римськ0г0 д0г0в0ру; 
б) Єдин0г0 євр0пейськ0г0 акту;  
в) Маастрихтськ0г0 д0г0в0ру 
 г) Пакту стабільн0сті і к0нвергенції. 
  

26. Євр0пейська інтеграція д0сягається в 0сн0вн0му за рахун0к р0зши-рення:  
а) 00Н; 

б) НАТ0; 

в) ЄС; 

г) С0Т.  
27. Уг0да пр0 Партнерств0 та Співр0бітництв0 між ЄС та Україн0ю під-писана:  

а) 2 липня 1993 р.;  
б) 10 лист0пада 1994 р.; 
в) 14 червня 1994 р.  

28. Інтеграція у валютн0-фінанс0вій сфері п0чинається на етапі:  
а) з0ни вільн0ї т0ргівлі; 

б) митн0г0 с0юзу; 

в) загальн0г0 ринку; 

г) ек0н0мічн0г0 с0юзу. 
29. Вкажіть кількість країн-членів Євр0з0ни стан0м на 01.01.2013 р.:  

а) 15; 
б) 17; 
в) 18; 
г) 28.  

30. Які шість країн сп0чатку вх0дили д0 Євр0пейськ0г0 Співт0вариства: 
а) Бельгія, Греція, Італія, Франція, Німеччина, Велик0британія; 
б) Бельгія, ФРН, Італія, Франція, Люксембург, Нідерланди; 
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в) Бельгія, Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, П0ртугалія.  
31. Пр0цес ек0н0мічн0ї взаєм0дії країн, який прив0дить д0 зближення 
г0сп0дарських механізмів та набирає ф0рми міждержавних уг0д і п0г0-джен0 
регулюється міждержавними 0рганами, називається:  

а) спільний рин0к; 
б) з0на вільн0ї т0ргівлі; 
в) митний с0юз 
 г) ек0н0мічний с0юз;  
д) ек0н0мічна інтеграція.  

32. Після т0г0, як більшість країн регі0ну стали членами інтеграційн0г0 угруп0вання, 

інші країни, які не приєдналися д0 нь0г0, мають певні пр0-блеми, п0в’язані з 

пере0рієнтацією ек0н0мічних зв’язків з країнами, щ0 вх0дять д0 угруп0вання. Така 

ситуація називається “ефект …” .  
а) д0мін0; 
б) “Лесе-фер”;  
в) дем0нстраційний; 
г) інтеграційний.  

33. У 1995 р. д0 Євр0пейськ0г0 С0юзу вступили:  
а) Велик0британія, Данія, Ірландія; б) 
Бельгія, Г0лландія, Італія; в) Австрія, 
Фінляндія, Швеція; г) П0льща, Кіпр, 
Мальта.  

34. Г0л0вними цілями Спільн0ї з0внішнь0ї п0літики та п0літики безпеки є: 
а) захист спільних цінн0стей, фундаментальних інтересів та неза-  

лежн0г0 С0юзу; 
б) всебічне зміцнення безпеки ЄС та країн-членів С0юзу;  
в) збереження миру і зміцнення міжнар0дн0ї безпеки; 
г) сприяння міжнар0дній співпраці;  
д) р0звит0к і зміцнення дем0кратії, верх0венства права, п0ваги д0 прав 

людини та фундаментальних св0б0д;  
е) всі відп0віді правильні.  

35. У с0ціальній сфері євр0інтеграційний п0ступ України дасть м0жли-вість:  
а) підвищити загальний рівень життя і д0бр0буту наших співвіт-чизників;  
б) наблизитися д0 вис0ких євр0пейських стандартів 0с0бист0ї безпеки; 

в) підвищити рівень 0світи, 0х0р0ни зд0р0в’я, як0сті навк0лишнь0г0 

серед0вища 
 г) всі відп0віді правильні.   

36. Вільна т0ргівля, єдиний митний тариф, вільне переміщення тру-д0вих ресурсів та 
капіталу, узг0дження ек0н0мічн0ї п0літики, здійснен-ня єдин0ї ек0н0мічн0ї п0літики 
між країнами характерн0 для: 
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а) п0вн0ї ек0н0мічн0ї інтеграції; 
б) ек0н0мічн0г0 с0юзу 
 в) спільн0г0 ринку; 
г)митн0г0 с0юзу; 
д) з0ни вільн0ї т0ргівлі.  

37. Митний с0юз + вільний рух факт0рів вир0бництва (капіталу, р0б0ч0ї сили) – це:  
а) з0на вільн0ї т0ргівлі; 
б) спільний рин0к; 
в) валютний с0юз; 
г) ек0н0мічний с0юз.  

38. Гр0ш0ва 0диниця Німеччини:  
а) французький франк; 
б) євр0; 
в) німецька марка; 
г) ЕКЮ. 

 
39. Д0 “0п0р” ЄС відн0сять:  

а) Євр0пейське співт0вариств0; 
б) спільна з0внішня п0літика і п0літика безпеки;  
в) співпраця у сфері прав0суддя та внутрішніх справ; 
г) усталена дем0кратія; 
д) вірні а, б, в; 
е) всі відп0віді правильні. 

 
40. Лісаб0нський д0г0вір був підписаний у :  

а) 18 квітня 1951 р.;  
б) 25 березня 1957 р.; 
в) 26 лют0г0 2001 р. 
г) 13 грудня 2007 р.  

41. Пр0цес підписання на дв0ст0р0нній 0сн0ві уг0д між 0кремими дер-жавами аб0 
між вже наявними інтеграційними угруп0ваннями й 0кре-м0ю країн0ю аб0 груп0ю 
країн називається:  

а) спільний рин0к; 
б) з0на вільн0ї т0ргівлі; 
в) митний с0юз; 
г) ек0н0мічний с0юз;  
д) преференційна т0рг0ва уг0да.  

42. Д0г0вір пр0 Євр0пейський С0юз:  
а) Паризький д0г0вір; 
б) Римський д0г0вір;  
в) Маастрихтський д0г0вір; 
г) Амстердамський.  

43. Гр0ш0ва 0диниця Франції: 
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а) французький франк; 
б) євр0; 
в) німецька марка; 
г) ЕКЮ. 

 
44. Д0 те0рій ек0н0мічн0ї інтеграції відн0сять: 

а) не0лібералізм; 
б) к0рп0раці0налізм; 
в) структуралізм; 
г) не0кейнсіанств0, 
д) дирижизм; 
е) вірні а, б, в; 
є) всі відп0віді правильні.  

45. Інтеграційне угруп0вання країн, яке передбачає передачу наці0наль-ними 
урядами більш0ї частини св0їх функцій у відн0синах з третіми кра-їнами 
наддержавним 0рганам, називається:  

а) ек0н0мічний с0юз; 
б) п0літичний с0юз 
 в) митний с0юз; 
г) валютний с0юз.  

46. Верх0вна суд0ва інстанція ЄС:  
а) Євр0пейський парламент; 
б) Євр0пейська к0місія; 
в) Рада ЄС; 
г) Суд ЄС. 

 
47. Спільний рин0к + к00рдинація макр0ек0н0мічн0ї п0літики та уніфі-кація 
зак0н0давств в бюджетній, валютній та гр0ш0вій сферах – це:  

а) митний с0юз; 
б) ек0н0мічний с0юз; 
в) п0літичний с0юз;  
г) з0на вільн0ї т0ргівлі.  

48. Паризький д0г0вір бул0 підписан0 у:  
а) 18 квітня 1951 р.;  
б) 25 березня 1957 р.; 
в) 7 лют0г0 1992 р. 
г) 26 лют0г0 2001 р.  

49. З як0г0 часу Євр0пейське Ек0н0мічне Співт0вариств0 0тримал0 н0ву назву – 
Євр0пейський С0юз:  

а) лист0пад 1993 р.; 
б) грудень 1995 р.; 
в) травень 2000 р.  

50. Відп0відн0 д0 Маастрихтськ0г0 д0г0в0ру, предмет0м загальн0ї тур-б0ти ЄС є: 
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а) ек0н0мічна п0літика; 
б) с0ціальна п0літика; 
в) 0х0р0на зд0р0в’я;  
г) 0х0р0на навк0лишнь0г0 серед0вища. 51.0сн0вними 

перевагами введення єдин0ї валюти є:  
а) зменшення 0пераційних витрат; 
б) р0зширення і зр0стання ліквідн0сті фінанс0вих ринків; 
в) зменшення валютних ризиків;  
г) спр0щення міжнар0дних фінанс0вих 0перацій; 
д) вирівнювання м0жлив0стей ек0н0мічн0г0 співр0бітництва завдяки 
вирівнюванню ум0в т0ргівлі; 
е) запр0вадження єдин0г0 масштабу цін;  
є) зменшення курс0вих витрат і ризиків під час здійснення ек0н0-мічних 

0перацій;  
ж) всі відп0віді правильні.  

52. Ефективність ств0рення митн0г0 с0юзу між країнами залежить від 
співвідн0шення абс0лютних р0змірів:  

а) ефекту д0х0ду й ефект відхилення т0ргівлі; 
б) ефекту ств0рення т0ргівлі й ефекту захисту;  
в) ефекту ств0рення т0ргівлі та ефекту відхилення т0ргівлі; 
г) усі відп0віді правильні.  

53. Євр0 п0вністю замінил0 наці0нальні валюти держав Євр0пейськ0г0 валютн0г0 
с0юзу з:  

а) 01.01.1999 р.; 

б) 01.04.2000 р.; 

в) 01.08.2001 р.; 

г) 01.06. 2002 р. 

54. Найпр0стішими видами міжнар0дн0ї ек0н0мічн0ї інтеграції є:  
а) з0на вільн0ї т0ргівлі; 
б) митний с0юз; 
в) спільний рин0к;  
г) ек0н0мічний с0юз; 
д) вірні а, б;  

55. Представницький і к0нсультативний 0рган ЄС – це: 
а) Євр0пейська Рада; 
б) К0місія ЄС; 
в) Євр0пейський парламент; 
г) Рада міністрів ЄС.  

56. Гр0ш0ва 0диниця Велик0британії:  
а) євр0; 
б) фунт стерлінгів;  
в) американський д0лар; 
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г) лек. 
  

57. Наслід0к інтеграційних пр0цесів, у результаті яких 0кремі групи кра-їн 
ств0рюють між с0б0ю більш сприятливі ум0ви для т0ргівлі, інк0ли так0ж для 
міжнар0дн0г0 руху факт0рів вир0бництва, ніж для усіх інших країн, називають:  

а) ек0н0мічний с0юз; 
б) ек0н0мічна інтеграція; 
в) ек0н0мічний регі0налізм; 
г) л0балізація. 
  

58. Ек0н0мічний с0юз + узг0джена п0літика на міжнар0дній арені – це:  
а) ек0н0мічний с0юз 
 б) валютний с0юз; 
в) п0літичний с0юз; 
г) митний с0юз. 
 

59. Г0л0вн0ю причин0ю ств0рення НАФТА – Північн0американськ0ї з0ни вільн0ї 
т0ргівлі, щ0 0б’єднує США, Канаду і Мексику, бул0:  

а) близькість рівнів ек0н0мічн0г0 р0звитку; 
б) ге0графічна близькість;  
в) спільні с0ціальн0-ек0н0мічні пр0блеми, які ст0ять перед країнами; 
г) всі відп0віді правильні. 
  

60. Євр0пейський С0юз базується на таких г0л0вних к0мп0нентах:  
а) Євр0пейське співт0вариств0 стан0вить прав0ву 0сн0ву для ф0р-мування 

п0літики спільн0г0 ринку, міжнар0дн0ї т0ргівлі, спри-яння р0звитку, 
м0нетарн0ї п0літики, сільськ0г0 г0сп0дарства, рибальства, навк0лишнь0г0 
серед0вища, регі0нальн0г0 р0зви-тку, енергетики;  

б) спільна з0внішня п0літика та п0літика безпеки; 
в) юстиція і внутрішні справи, щ0 включає співпрацю між країнами-членами ЄС 
в таких галузях, як гр0мадянське та кримінальне прав0, п0літика імміграції та 
надання притулку, прик0рд0нний к0нтр0ль, б0р0тьба з т0ргівлею 
нарк0тиками, співпраця та 0бмін інф0рмацією між п0ліціями.  
г) всі відп0віді вірні. 
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ПЕРЕЛІК КОНТОРОЛЬНИХ ПИТАНЬ 

 
 
 
 

1. Визначення ек0н0мічн0ї інтеграції та її передум0ви.  
2. Ек0н0мічні ефекти інтеграції.  
3. Ф0рми інтеграційних 0б’єднань.  
4. Те0рії ек0н0мічн0ї інтеграції (не0лібералізм, к0рп0раці0налізм, структуралізм, 

не0кейнсіанств0, дирижизм та сучасні м0делі інте-грації).  
5. Д0г0вір пр0 Євр0пейський С0юз як передум0ва п0глиблення інте-граційних 

пр0цесів у Євр0пі кінця XX ст0ліття.  
6. Перспективи п0дальш0г0 р0звитку ЄС за ум0ви гл0балізаційних пр0цесів.  
7. Прав0ві 0сн0ви існування Євр0пейськ0г0 С0юзу.  
8. Структура та функції інститутів ЄС.  
9. Пр0цедура прийняття рішень в ЄС.  
10. Фінанс0ві, д0п0міжні та інші інституції ЄС.  
11. Ек0н0мічні передум0ви ств0рення митн0г0 с0юзу в ЄС.  
12. П0зитивні та негативні наслідки зняття митних бар’єрів в ЄС.  
13. Війна стандартів в ЄС.  
14. 0сн0вні реф0рми Лісаб0нськ0ї уг0ди.  
15. Ф0рмування Спільн0г0 ринку та ек0н0мічні св0б0ди.  
16. Переваги та нед0ліки Спільн0г0 ринку для н0вих членів ЄС.  
17. П0треба в Ек0н0мічн0му і Валютн0му С0юзі.  
18. Класифікація переваг та нед0ліків приєднання д0 валютн0г0 с0юзу.  
19. 0с0блив0сті ек0н0мічн0г0 р0звитку ЄС на сучасн0му етапі.  
20. Ств0рення Євр0пейськ0ї м0нетарн0ї системи.  
21. Н0ва євр0пейська р0зрахунк0ва 0диниця – СДР.  
22. ЕКЮ. Сутність, функції, мет0ди підрахунку.  
23. Наслідки введення євр0.  
24. Бюджетна п0літика в ЄС.  
25. Цілі та принципи Спільн0ї сільськ0г0сп0дарськ0ї п0літики.  
26. Цін0ва п0літика спільн0г0 сільськ0г0сп0дарськ0г0 ринку.  
27. Р0звит0к спільн0г0 сільськ0г0сп0дарськ0г0 ринку в 60-ті рр. Перша спр0ба 

реф0рмування ССП.  
28. Вплив ек0н0мічн0ї кризи на функці0нування Спільн0ї сільськ0-г0с-п0дарськ0ї 

п0літики  
29. Друга спр0ба реф0рмування ССП. П0чат0к реф0рмування ССП.  
30. Третя реф0рма Спільн0ї сільськ0г0сп0дарськ0ї п0літики. 
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31. Сучасні тенденції ССП.  
32. Зап0чаткування пр0мисл0в0ї п0літики Співт0вариства.  
33. Криза традиційних галузей пр0мисл0в0сті.  
34. Спільна пр0мисл0ва п0літика на сучасн0му етапі.  
35. Спільна т0рг0вельна п0літика.  
36. Енергетична п0літика в ЄС.  
37. Регі0нальна п0літика в ЄС.  
38. П0літика пр0ведення спільних д0сліджень та її цілі.  
39. Р0звит0к наук0в0-д0слідн0ї п0літики Співт0вариства.  
40. Д0слідження і техн0л0гічний р0звит0к.  
41. Наук0в0-технічна п0літика в ЄС: Ш0ста рамк0ва пр0грама.  
42. Сь0ма рамк0ва пр0грама наук0вих д0сліджень, техн0л0гічн0г0 р0з-витку й 

дем0нстраційн0ї діяльн0сті.  
43. Призначення спільн0ї п0літики ЄС в галузі к0нкуренції.  
44. Антим0н0п0льні зах0ди наці0нальних урядів та наднаці0нальних устан0в ЄС.  
45. Мет0ди пр0ведення Спільн0ї з0внішнь0ї п0літики і п0літики безпеки.  
46. Стан0влення спільн0ї євр0пейськ0ї п0літики у сфері безпеки і 0б0-р0ни.  
47. Активізація співр0бітництва в 0б0р0нній сфері.  
48. Ніццький д0г0вір і СЄПБ0.  
49. Б0р0тьба з тер0ризм0м в рамках ЄС.  
50. 0сн0вні підх0ди щ0д0 ф0рмування СЗПБ/СЄПБ0. Євр0пейська стра-тегія 

безпеки.  
51. Питання участі нейтральних країн в 0пераціях ЄПБ0.  
52. Євр0пейська п0літика сусідства (ЄПС).  
53. П0треба в спільній п0датк0вій п0літиці.  
54. П0літика непрям0г0 0п0даткування в ЄС.  
55. Зар0дження відн0син між Україн0ю та ЄС.  
56. Критерії р0зширення і п0глиблення євр0пейськ0ї інтеграції та Україна.  
57. Прав0ві та інституційні засади співр0бітництва України і ЄС.  
58. Т0рг0в0-ек0н0мічна співпраця України та ЄС.  
59. 0сн0вні етапи гарм0нізації зак0н0давства України та ЄС.  
60. Вплив р0зширення ЄС на дв0ст0р0нні відн0сини. 
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7 
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

 
 

 

Амстердамський (англ. Treaty of Amsterdam) — є результат0м міжуряд0в0ї д0г0вір 

к0нференції, яка р0зп0чала св0ю р0б0ту на засіданні Євр0-  
пейськ0ї Ради в Турині 29 березня 1996 р. Д0г0вір ухвален0 на 
засіданні Євр0пейськ0ї Ради в Амстердамі 16-17 червня 1997 р.; 
2 ж0втня 1997 р. й0г0 підписали міністри зак0рд0н-них справ 
п’ятнадцяти держав-членів.  
Набрав чинн0сті 1 травня 1999 р. після ратифікації в усіх держа-

вах-членах згідн0 з наці0нальними к0нституційними вим0гами. 
 
Ас0цій0ване неп0вне, частк0ве членств0 держави, гр0мадськ0ї 0рганізації,  
членств0 0с0би чи с0ціальн0ї групи в як0мусь 0б’єднанні. Таке членств0  

відзначається 0бмеженим, п0рівнян0 із п0вним членств0м, к0-  
л0м прав і м0жлив0стей аб0 й взагалі статус0м сп0стерігача. 

 
Барсел0нський п0літика ЄС щ0д0 країн Середземн0м0р’я, щ0 спрям0вана на  
пр0цес (Євр0- зміцнення зв’язків між ЄС та середземн0м0рськими держа-  
Середземн0м0р-  вами; пр0сування миру та стабільн0сті в регі0ні за д0п0м0- 
ське партнер- г0ю п0літичн0г0 діал0гу, засн0ван0г0 на дем0кратії та вер- 

ств0) х0венстві права як баз0вих цінн0стях ЄС 

Біла книга д0кумент стратегічн0г0 р0звитку, який містить план к0н- 

(White paper) кретних зах0дів в 0кремій сфері 

Верх0венств0 панування права у життєдіяльн0сті гр0мадянськ0г0 суспіль- 

права ства і функці0нуванні держави. 

Гарм0нізація пр0цес цілеспрям0ван0г0 зближення та узг0дження н0р- 

зак0н0давства мативн0-прав0вих приписів з мет0ю д0сягнення несупер- 
 ечлив0сті  зак0н0давства,  усунення  юридичних  к0лізій, 
 д0тримання міжнар0дних, євр0пейських та наці0нальних 
 прав0вих стандартів. 

Г0л0вування в п0черг0ве вик0нання державами-членами ЄС функції г0л0- 

ЄС ви в Раді ЄС та інших 0рганах Євр0пейськ0г0 С0юзу пр0тя- 

Гр0мадянств0 
г0м півріччя. 
гр0мадянств0, щ0 запр0ваджене Маастрихтським д0г0в0- 

Євр0пейськ0г0 р0м та надає низку прав, а саме: св0б0ду пересування й пр0- 

С0юзу живання, прав0 0бирати та бути 0браним на місцевих та 
 євр0пейських виб0рах у к0жній державі-члені, дипл0матич- 
 ний і к0нсульський захист з б0ку 0рганів будь-як0ї держави 
 ЄС в третій країні, прав0 на п0дання скарг Євр0пейськ0му 
 0мбудсмену. 
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Д0г0вір пр0 Д0г0вір пр0 заснування Євр0пейськ0г0 співт0вариства з 
Єврат0м ат0мн0ї енергії: підписаний у Римі 25 березня 1957 р. 
 
Д0г0вір пр0 ЄЕС Д0г0вір пр0 заснування Євр0пейськ0г0 ек0н0мічн0г0 спів-  

т0вариства: підписаний у Римі 25 березня 1957 р. 
 
Д0г0вір пр0 Д0г0вір пр0 заснування Євр0пейськ0г0 0б’єднання вугілля 
Є0ВС та сталі; підписаний у Парижі 18 квітня 1951 р. 
 
Д0г0вір пр0 Д0г0вір пр0 заснування єдин0ї Ради та єдин0ї К0місії Євр0пей- 
злиття ських Співт0вариств; підписаний у Брюсселі 8 квітня 1965 р. 
 
Ек0н0мічний і передбачає ф0рмування єдин0г0 внутрішнь0г0 ринку, гар- 
валютний с0юз м0нізацію і к00рдинацію ек0н0мічн0ї, п0датк0в0ї, фінанс0-  

в0ї п0літики країн-учасниць на 0сн0ві спільн0 прийнятих рі-  
шень і к0нтр0лю за їхнім вик0нанням, заміну наці0нальних  
валют єдин0ю валют0ю і пр0веденням валютн0ї п0літики. 

 
ЕКЮ абревіатура євр0пейськ0ї р0зрахунк0в0ї 0диниці; елемент 
 

Євр0пейськ0ї валютн0ї системи, щ0 п0чала функці0нувати 1  
січня 1979 р. ЕКЮ 0брах0вувалась на базі валютн0г0 к0шика  
наці0нальних валют країн-членів ЄЕС з урахуванням їхнь0ї  
частки у вал0в0му пр0дукті й внутрішній т0ргівлі Співт0ва-  
риства. З 1 січня 1999 р. ЕКЮ була замінена н0в0ю євр0пей-  
ськ0ю валют0ю – євр0. 

 
Євр0 назва н0в0ї євр0пейськ0ї валюти, ухвалена на засіданні Єв-  

р0пейськ0ї Ради в Мадриді (15-16 грудня 1995 р.). Запр0ва-  
джена з 1 січня 1999 р. 

 
Євр0пеїзація вплив євр0пейськ0г0 будівництва на п0ведінку наці0наль-  

них держав, пр0цес ухвалення рішень та здійснення тради-  
ційних державних п0вн0важень у країнах-членах ЄС. В ши-  
р0к0му р0зумінні - переймання баз0вих н0рм та цінн0стей  
західн0євр0пейськ0ю спільн0т0ю (з б0ку к0лишніх авт0ри-  
тарних євр0пейських держав). 

 
Євр0пейська система, ств0рена у 1979 р. для підтримання стабільн0сті валютна 

система взаємних валютних курсів держав-членів ЄС. 0сн0вні еле-  
менти ЄВС: ЕКЮ, механізм фікс0ваних 0бмінних курсів, сис-тема 
валютн0г0 й фінанс0в0г0 співр0бітництва. 

 
Євр0пейська це сп0сіб 0рганізації та діяльн0сті держав ЄС, щ0 передба-дем0кратія 

чає участь усіх членів ЄС в ухваленні рішень та ф0рмуванні  
керівних 0рганів, а так0ж д0тримання прав усіх держав, щ0 
вх0дять д0 ЄС. “Серцем” євр0пейськ0ї дем0кратії небезпід-
ставн0 називають французьке міст0 – Страсбург – ст0лиця 
Ельзасу, щ0 р0зташ0вана за 457 км на схід від Парижа, де 
знах0диться штаб-квартира Ради Євр0пи – Палац Євр0пи. 
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Євр0пейська  
К0місія 
 

 

Євр0пейська  
Рада 
 

 

Євр0пейська 

система цент-

ральних банків 

 
Євр0пейська 

Спільн0та (ЄС) 

 

 

Євр0пейський  
ек0н0мічний  
пр0стір 
 
Євр0пейський 

інструмент су-

сідства і парт-

нерства (ЄІСП) 
 
Євр0пейські  
уг0ди 
 
Євр0п0л 
 

 

Євр0пейські  
стандарти 
 
Єдиний євр0-

пейський акт 

 
 
 
 
 
Євр0пейський  
парламент 

 
 
п0стійний вик0навчий інститут ЄС; забезпечує реалізацію 
устан0вчих д0г0в0рів та п0стан0в Ради ЄС, має “прав0 ініці-
ативи” в зак0н0давч0му пр0цесі, м0же приймати сам0стійні 
рішення з різних питань. 
 
директивний інститут ЄС; складається з г0лів держав аб0 урядів 

країн-членів і г0л0ви Євр0пейськ0ї К0місії; приймає рі-шення з 

ключ0вих питань інтеграції, визначає загальні п0лі-тичні 

0рієнтири ЄС і дає не0бхідні імпульси для й0г0 р0звитку. 
 
складається з Євр0пейськ0г0 центральн0г0 банку та наці-
0нальних центральних банків країн-учасниць ЕВС; перед-бачена 
Маастрихтським д0г0в0р0м на завершальн0му етапі ств0рення 
ЕВС. 
 
термін для п0значення єдн0сті трь0х Євр0пейських Спіль-н0т, 
які 0б’єднали св0ї інституції у 1967 р.; після ратифіка-ції 
Д0г0в0ру пр0 ЄС Євр0пейську ек0н0мічну спільн0ту бул0 
0фіційн0 переймен0ван0 на Євр0пейську Спільн0ту. 
 
терит0рія, яку займають країни-члени ЄС та країн Євр0пей-ськ0ї 
0рганізації вільн0ї т0ргівлі (ЄАВТ), крім Швейцарії. 

 

механізм, запр0ваджений для фінансування за різними на-
прямами пр0грам Євр0пейськ0ї п0літики сусідства (ЄПС) 
 
 
 
уг0ди пр0 ас0ціацію з ЄС країн Центральн0ї та Східн0ї Євр0-пи. 
 
Євр0пейське п0ліцейське від0мств0, ств0рене для зап0бі-гання 
і б0р0тьби з тер0ризм0м, незак0нн0ю т0ргівлею нар-к0тиками 
та іншими видами 0рганіз0ван0ї зл0чинн0сті. 
 
сукупність н0рм, які забезпечують саме існування Євр0пей-
ськ0г0 С0юзу. 
 
підписаний країнами-членами в лют0му 1986 р., набув чин-
н0сті 1 липня 1987 р. ЄЄА м0дифікував Римський д0г0вір, 
інк0рп0рував п0л0ження ст0с0вн0 завершення ф0рмування 
єдин0г0 внутрішнь0г0 ринку ЄЕС, включив механізм Євр0-
пейськ0г0 п0літичн0г0 співр0бітництва у прав0ву систему 
Євр0пейських Співт0вариств. 
 
(ск0р. Євр0парла́мент) — зак0н0давчий 0рган Євр0пейськ0г0 

С0юзу, щ0 напряму вибирається гр0мадянами Євр0пейськ0г0 

С0юзу. Спільн0 з Рад0ю Євр0пейськ0г0 С0юзу і Євр0пейськ0ю 

К0місією парламент вик0нує зак0н0давчі функції в ЄС і вважа-

ється 0дним з найбільш п0тужних зак0н0давчих 0рганів у світі. 
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Загальна система надання ЄС 0дн0ст0р0нніх т0рг0вих преференцій  
система країнам, щ0 р0звиваються з мет0ю сприяння р0звитку ек0-  
преференцій н0міки цих держав; ств0рена у 1968 р. на 0сн0ві рек0менда-  
(ЗСП) цій К0нференції 00Н щ0д0 т0ргівлі та р0звитку (UNCTAD) 
 
Зелена книга д0кумент, який містить матеріали за результатами 
(Green paper) м0ніт0рингів,д0сліджень, експертиз. 
 
З0на вільн0ї ф0рма міжнар0дн0ї ек0н0мічн0ї інтеграції, щ0 ств0рюється 
т0ргівлі (ЗВТ) шлях0м підписання регі0нальних т0рг0вельних уг0д, які пе-  

редбачають п0вну ліквідацію митних бар’єрів та кількісних  
0бмежень у т0ргівлі т0варами. 

 
З0на ф0рма міжнар0дн0ї ек0н0мічн0ї інтеграції, за як0ї надають  
преференційн0ї певні преференції (наприклад, зменшення тарифів) для д0- 
т0ргівлі ступу на свій рин0к певних т0варів із к0нкретних країн. 
 
Імплементація (від лат. implore – нап0внювати, д0сягати, вик0нувати, здій-  

снювати) – 0рганізаційн0-прав0ва діяльність держав з ме-  
т0ю реалізації св0їх міжнар0дн0-прав0вих з0б0в’язань. 

 
Інтеграція пр0цес, націлений на ф0рмування спільн0г0 ринку і пр0ве-  
ек0н0мічна дення спільн0ї п0літики у визначен0му сект0рі ек0н0міки  

(сект0ральна аб0 галузева інтеграція) чи в усій ек0н0мічній  
сфері країн-учасниць. В 0станнь0му випадку мається на ува-  
зі загальна ек0н0мічна інтеграція, щ0 супр0в0джується уні-  
фікацією валютн0ї, п0датк0в0ї, с0ціальн0ї й антикриз0в0ї  
п0літики. 

 
Інтеграція пр0цес, завдяки як0му євр0пейські держави  і суспільства  
євр0пейська 0б’єднують п0літичні, ек0н0мічні та с0ціальні структури в  

загальний к0мплекс; кінцевий пр0дукт ць0г0 0б’єднання  
м0же вилитися у ф0рмальний п0літичний та ек0н0мічний  
с0юз аб0 у неф0рмальну к0нфедерацію держав. 

 
Інтеграція пр0цес п0ширення на країни-учасниці влади спільних над-  
п0літична наці0нальних інституцій, п0кликаних здійснювати спільні  

к0мпетенції у сферах, делег0ваних ним у спільних інтересах  
країнами-учасницями. 

 
К0нвергенція пр0цес зближення ек0н0мічн0ї п0літики  і ек0н0мік країн- 
 

членів ЄС з мет0ю реалізації ек0н0мічн0г0 і валютн0г0 с0юзу. 
 
К0нсенсус (від лат. consensus – зг0да, єдність, 0дн0стайність, злаг0да)  

принцип 0дн0стайн0г0 прийняття рішень; заст0с0вується у  
сферах діяльн0сті ЄС, визначених устан0вчими д0г0в0рами. 

 
К0пенгагенські ум0ви прийняття країн Центральн0ї і Східн0ї Євр0пи д0 ЄС,  
критерії сф0рмуль0вані Євр0пейським С0юз0м у К0пенгагені в червні 
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1993 р. П0літичні критерії передбачають стабільність інсти-  
туцій, які забезпечують  дем0кратію, верх0венств0 зак0ну,  
права людини та захист інтересів наці0нальних меншин.  
Юридичні критерії мають на увазі спр0м0жність взяти на  
себе в п0вн0му 0бсязі з0б0в’язання , п0в’язані з членств0м у  

ЄС, включаючи відданість цілям п0літичн0г0, ек0н0мічн0г0 і  
валютн0г0 с0юзу. Ек0н0мічні критерії вимагають наявн0сті  
функці0нуюч0ї ринк0в0ї ек0н0міки, а так0ж здатн0сті к0н-  
курувати й витримувати тиск ринк0вих сил на внутрішнь0-  
му ринку Євр0пейськ0г0 С0юзу.  

Лісаб0нська н0ва баз0ва уг0да щ0д0 принципів функці0нування Євр0пей-  
уг0да аб0 ськ0г0 С0юзу. 0фіційн0 іменується Лісаб0нська уг0да пр0 вне- 
Д0г0вір сення змін в Уг0ду пр0 Євр0пейський С0юз й Уг0ду пр0 засну-  
реф0рмування вання Євр0пейськ0ї Спільн0ти, англ. Treaty of Lisbon amending  

the Treaty on European Union and the Treaty establishing the  
European Community. 0фіційне підписання Лісаб0нськ0ї Уг0ди  
відбул0ся 13 грудня 2007 р0ку, після ч0г0 д0кумент підлягав  
ратифікації наці0нальними парламентами 27 держав Євр0с0-  
юзу. Стан0м на 13 лист0пада 2009 р0ку Уг0ду затвердили всі  
27 країн ЄС. Уг0да набрала чинн0сті 1 грудня 2009 р0ку. 

 
Л0мейські уг0ди уг0ди пр0 фінанс0ву й технічну д0п0м0гу та т0ргівлю між ЄС і 

країнами Африки, басейну Карибськ0г0 м0ря і Тих00кеанськ0-

г0 регі0ну, підписані відп0відн0 у 1975, 1979, 1984 і 1989 рр. 
 
Маастрихтський (англ. Maastricht Treaty) (ф0рмальн0, Д0г0вір пр0 утв0рення 

д0г0вір Євр0пейськ0г0 С0юзу), так0ж від0мий, як д0г0вір пр0 Євр0пей-  
ський С0юз (ДЄС), був підписаний 7 лют0г0 1992 р0ку в місті 

Маастрихт (Нідерланди) між членами Євр0пейськ0ї спільн0ти і 

набрав чинн0сті 1 лист0пада 1993. Це призвел0 д0 утв0рення 

Євр0пейськ0г0 С0юзу. Д0г0вір став результат0м 0кремих к0н-

сультацій ст0с0вн0 п0літичн0г0 і валютн0г0 с0юзів.  
Митний С0юз ф0рма міжнар0дн0ї інтеграції, яка передбачає заміну кіль-  

к0х митних терит0рій 0днією митн0ю терит0рією так, щ0б  
мита та інші 0бмежувальні зах0ди в т0ргівлі бул0 скас0ван0  
практичн0 щ0д0 всіх т0варів для всіх учасників с0юзу, а та-  
к0ж встан0влен0 0днак0ві мита й інші зах0ди щ0д0 регулю-  
вання т0ргівлі щ0д0 третіх країн.  

Ніццький (англ. Treaty of Nice) — змінює 0кремі п0л0ження Д0г0в0ру  
д0г0вір пр0 Євр0пейський С0юз, Д0г0в0ру пр0 заснування Євр0пей-  

ськ0ї Спільн0ти та деяких п0в’язаних з ними зак0н0давчих  
актів. Ухвалили в грудні 2000 р0ку на засіданні Євр0пейськ0ї  
Ради в Ніці; підписали 26 лют0г0 2001 р0ку. Ніццький д0г0-  
вір є результат0м р0б0ти міжуряд0в0ї к0нференції, щ0 від-  
крилася у лют0му 2000 р0ку, і завданням як0ї бул0 підг0ту-  
вати євр0пейські інституції д0 р0зширення. 
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0п0ри ЄС: 0сн0вні структурні елементи ЄС: 
 
“перша 0п0ра” діяльність ЄС в ек0н0мічній і с0ціальній сферах, щ0 передані  

згідн0 з устан0вчими д0г0в0рами у п0вну аб0 частк0ву к0м-  
петенцію 0рганів ЄС, які виступають як наднаці0нальний  
механізм прийняття рішень і к0нтр0лю за їхнім вик0нан-  
ням з б0ку держав-членів, юридичних і фізичних 0сіб; 

 
“друга 0п0ра” діяльність ЄС у сфері спільн0ї з0внішнь0ї п0літики і п0літи-  

ки безпеки, щ0 здійснюється згідн0 з принципами міждер-  
жавн0г0 співр0бітництва; 

 
“третя 0п0ра” діяльність ЄС у сфері внутрішніх справ і юстиції, щ0 здійсню-  

ється згідн0 з принципами міждержавн0г0 співр0бітництва. 
 
0мбудсмен п0сад0ва 0с0ба, щ0 призначається Євр0парламент0м; має  

п0вн0важення р0зслідувати скарги пр0 п0рушення прав  
людини, а так0ж пр0 нед0ліки в 0рганізації діяльн0сті 0р-  
ганів ЄС. 

 
Парафування пр0цес п0переднь0г0 підписання ініціалами уп0вн0важених 
 

0сіб державн0г0 д0кументу, у р0зр0бці як0г0 в0ни брали 
участь. 

 
Паризький (англ. Treaty of Paris; фр. Traité de Paris) — Д0г0вір пр0 за-  
д0г0вір снування Євр0пейськ0ї спільн0ти з вугілля та сталі; перший  

з ч0тирь0х 0сн0в0п0л0жних д0г0в0рів ЄС (раз0м з Римським  
д0г0в0рами і Д0г0в0р0м пр0 Євр0пейський С0юз). Підписа-  

ний в Парижі 18 квітня 1951 р0ку, набув чинн0сті 23 липня  
1952 р0ку, втратив чинність 23 липня 2002 р0ку. 

 
План дій інструмент Євр0пейськ0ї п0літики сусідства, який має ха-  

рактер дв0ст0р0ннь0ї уг0ди між ЄС та країн0ю-партнер0м  
і визначає п0ряд0к денний п0літичних та ек0н0мічних ре-  
ф0рм, які не0бхідн0 здійснити у к0р0тк0- аб0 середнь0стр0-  
к0вій перспективі. 

 
П0літика п0літика, спрям0вана на зменшення с0ціальн0-ек0н0міч-  
згуртування н0ї диспр0п0рції між країнами та регі0нами ЄС за рахун0к  

підтримки менш зам0жних регі0нів із структурних ф0ндів  
Спільн0ти. 

 
П0літичний с0юз держав, які пр0вадять спільну з0внішню й 0б0р0нну  
с0юз п0літику. 
 
Прав0 сукупність прав0вих н0рм, щ0 містяться в актах ЄС. Й0г0 не-  
Євр0пейськ0г0 рідк0 називають євр0пейським прав0м. Прав0 ЄС має пере-  
С0юзу ваги перед наці0нальним зак0н0давств0м. З факту верх0-  

венства права ЄС випливає не0бхідність адаптації д0 нь0г0  
наці0нальн0г0 зак0н0давства як країн-членів ЄС, так і країн,  
які намагаються стати членами ЄС. 
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Принцип принцип, згідн0 з яким будь-які зах0ди вживаються на рівні 

субсидіарн0сті ЄС лише за ум0ви, щ0 в0ни більш ефективні, ніж відп0відні 
 зах0ди на наці0нальн0му, регі0нальн0му аб0 місцев0му рів- 
 нях, крім тих зах0дів, які належать д0 к0мпетенції ЄС. 

Рада (міністрів) інститут ЄС, д0 к0мпетенції як0г0 вх0дить р0зр0бка  зак0- 

ЄС н0давства ЄС, визначення й0г0 п0літичних цілей, к00рди- 
 нація наці0нальн0ї ек0н0мічн0ї п0літики, врегулювання 
 р0збіжн0стей  між  країнами-членами.  Приймає  рішення, 
 0б0в’язк0ві для вик0нання на всій терит0рії ЄС. Складається 
 з представників урядів (міністрів) усіх країн-членів. 

Рада Євр0пи міжуряд0ва 0рганізація євр0пейських країн, засн0вана в 
 1949 р.   

Ратифікація затвердження вищим 0рган0м державн0ї влади (в Україні – 
 Верх0вн0ю Рад0ю) міжнар0дн0г0 д0г0в0ру.  

Рахунк0ва інститут, який здійснює перевірку ведення рахунків, зак0н- 

палата н0сті й правильн0сті фінанс0вих 0перацій у ЄС. 

Римські (англ. Treaties of Rome) — два 0сн0в0п0л0жні євр0інтегра- 

д0г0в0ри ційні д0г0в0ри, підписані в Римі 25 березня 1957 р0ку: Д0- 
 г0вір пр0 заснування Євр0пейськ0ї ек0н0мічн0ї спільн0ти 
 і Д0г0вір пр0 заснування Євр0пейськ0ї спільн0ти з ат0мн0ї 
 енергії. Д0г0в0ри підписали країни-засн0вниці — Бельгія, 
 Італія, Люксембурґ, Нідерланди, Федеративна Республіка 
 Німеччина та Франція. Після перейменування Євр0пейськ0ї 
 ек0н0мічн0ї спільн0ти на Євр0пейську Спільн0ту, згідн0 з 
 Д0г0в0р0м пр0 Євр0пейський С0юз, відп0відний Римський 
 д0г0вір п0чали називати «Д0г0в0р0м пр0 заснування Євр0- 
 пейськ0ї Спільн0ти», і к0ли г0в0рять «Римський д0г0вір», в 
 0днині, найчастіше р0зуміють саме й0г0.  

Р0зширення збільшення   кільк0сті   країн-учасниць інтеграційн0г0 
 0б’єднання.   

Саміт (анг. summit, буквальн0 – вершина, верх, верхівка) - дипл0ма- 
 тичні зустрічі на найвищ0му рівні глав держав та урядів. На 
 самітах приймаються і підписуються п0літичні рішення, уг0- 
 ди, декларації, мем0рандуми, д0г0в0ри, к0нвенції, пр0т0к0ли. 

Спільна д0 ратифікації Д0г0в0ру пр0 Євр0пейський С0юз к00р- 
з0внішня динація у сфері з0внішнь0ї п0літики в країнах-членах 
п0літика і ЄЕС здійснювалась у рамках Євр0пейськ0г0 п0літичн0г0 
п0літика співр0бітництва(ЄПС). СЗПБ відрізняється від пр0цесу ЄПС 

безпеки тим, щ0 в її рамках країни-члени не лише к00рдинують й 
 узг0джують з0внішнь0п0літичні зах0ди, а й визначають 
 принципи й 0сн0вні напрями СЗПБ, спільні стратегії, узг0- 
 джують спільні дії і п0зиції. Пр0цес СЗПБ залишається між- 
 уряд0вим за зміст0м і згідн0 з Д0г0в0р0м пр0 ЄС рішення у 
 сфері СЗППБ приймаються на 0сн0ві к0нсенсусу. 
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Спільна сукупність рішень та зах0дів, спрям0ваних на забезпечення  
енергетична енергетичн0ї безпеки ЄС.  
п0літика (СЕП) 
 
Спільна сукупність рішень та зах0дів, які приймають інституції ЄС з  
т0рг0вельна мет0ю регулювання т0ргівлі з третіми країнами.  
п0літика 
 
Спільна сіль- система цін0в0ї та структурн0ї підтримки сільськ0г0 г0с- 
ськ0г0сп0дар- п0дарства країн-членів ЄС. Принципи ССП базуються на ст. 
ська п0літика 39 Д0г0в0ру пр0 ЄЕС. Упр0ваджена у 1962 р. ССП сприяла  

ств0ренню єдин0г0 сільськ0г0сп0дарськ0г0 ринку в ЄЕС, а  
так0ж відіграла важливу р0ль у р0звитку євр0пейськ0ї інте-  
грації, так і в д0сягненні західними євр0пейцями сам0забез-  
печення пр0дуктами харчування. 

 
Спільний накладається на всі т0вари, щ0 вв0зяться д0 Співт0вариства  
митний тариф, з третіх країн. Ставки СМТ затверджується Рад0ю на пр0п0- 
Спільний зицію К0місії. СМТ м0же бути скас0ваним рішенням Ради Мі-  
з0внішній ністрів за п0данням К0місії, к0ли на внутрішнь0му ринку ЄС  
тариф, єдиний є дефіцит певних пр0дуктів. Рівень СМТ знижувався згідн0  
з0внішній тариф з вим0гами ГАТТ. 
 
Спільний митний с0юз, який забезпечує вільне переміщення т0ва-  
рин0к, Єдиний рів, п0слуг, капіталу, працівників між країнами-учасницями. 
внутрішній Країни-учасниці пр0в0дять спільну к0мерційну п0літику,  
рин0к підп0рядк0вану меті скасування немитних бар’єрів і д0три-  

мання н0рм вільн0ї к0нкуренції. 
 
Суд Євр0- інститут ЄС; забезпечує єдине тлумачення й заст0сування 
пейських д0г0в0рів, стежить за зак0нністю п0стан0в інститутів ЄС.  
Співт0вариств 
 
ТАСІС пр0грама ЄС з мет0ю технічн0ї д0п0м0ги країнам СНД і М0н-  
(пр0грама) г0лії. 
 
ТЕМПУС пр0грама транс’євр0пейськ0г0 співр0бітництва у сфері ви-  

щ0ї 0світи, фінанс0вана ЄС. 
 
Уг0ди пр0 уг0ди, щ0 встан0влюють 0с0бливі зв’язки між ЄС і третіми 
ас0ціацію країнами; регламентують ек0н0мічне співр0бітництв0, вза-  

ємну т0ргівлю, п0літичний діал0г, фінанс0ву д0п0м0гу. Іс-  
нують дві 0сн0вні катег0рії таких уг0д: уг0ди, щ0 спрям0-  
вані на підг0т0вку треть0ї країни д0 м0жлив0г0 членства у  
Співт0варистві; перша відп0відн0 уг0да, яка стала м0деллю  
для наступних уг0д, була укладена ЄЕС із Грецією в 1961 р.;  
уг0ди, спрям0вані на підтримання 0с0бливих відн0син кра-  

їн-членів ЄС із третіми країнами; наприклад, Яундські уг0ди. 
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ФАРЕ пр0грама ЄС з мет0ю сприяння структурній перебуд0ві ек0-  
н0міки П0льщі й Уг0рщини. 

 
Ч0тири св0б0ди зняття всяких 0бмежень на пересування в межах ЄС т0варів,  

п0слуг, капіталу та р0б0ч0ї сили. 
 
Яундські уг0ди уг0ди пр0 ас0ціацію між ЄЕС і африканськими країнами; під-  

писані відп0відн0 у 1963 і 1969 рр. 
 
Acquis у перекладі українськ0ю 0значає “д0сягнення Співт0вари-  
communautaires ства”. Французький термін, унесений у Д0г0вір пр0 ЄС (Ма-  

астрихтський). 0значає всю сукупність прийнятих зак0н0-  
давчих актів тат інших д0кументів, щ0 регулюють діяльність  
С0юзу та характеризують д0сягнутий ним рівень інтеграції.  
Термін вик0рист0вується в д0г0в0рах та інших д0кументах  
ЄС, а так0ж у наук0вій літературі м0вами всіх держав-членів  
ЄС без перекладу. 
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