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ВСТУПНЕ СЛОВО

ПРОГРЕС ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ 

РОЗДІЛ І ДІЯЛЬНІСТЬ ДВОСТОРОННІХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ ТА  
ДІАЛОГ ВИСОКОГО РІВНЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

РОЗДІЛ ІІ ДОПОМОГА УКРАЇНІ З БОКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

РОЗДІЛ ІІІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ УГОДИ  
ПРО АСОЦІАЦІЮ У 2021 РОЦІ

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА 

ЮСТИЦІЯ, СВОБОДА, БЕЗПЕКА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ 

ТЕХНІЧНІ БАР’ЄРИ У ТОРГІВЛІ 

САНІТАРНІ ТА ФІТОСАНІТАРНІ ЗАХОДИ 

МИТНІ ПИТАННЯ

ПІДПРИЄМНИЦТВО 

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЖКГ 

ЕНЕРГЕТИКА 

ОПОДАТКУВАННЯ 

СТАТИСТИКА ТА ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ 

НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ПОШТОВІ ТА КУР’ЄР-
СЬКІ ПОСЛУГИ, ЦИФРОВА ІНТЕГРАЦІЯ

НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ, КОСМОС 
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ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ 

ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я 

ОСВІТА, НАВЧАННЯ ТА МОЛОДЬ 

ФІНАНСОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА БОРОТЬБА З ШАХРАЙСТВОМ

ПОГЛИБЛЕНА ТА ВСЕОХОПЛЮЮЧА ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ 

РЕЗЮМЕ

НОВА РЕАЛЬНІСТЬ
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ВСТУПНЕ СЛОВО ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА З 
ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ ОЛЬГИ СТЕФАНІШИНОЇ 

Перше вступне слово до цього Звіту було написано ще у середині лютого. 
Мирного лютого. На той момент ми активно працювали над секторальною ін-
теграцією до ЄС. Планували у 2022 році завершити перегляд митних тарифів у 
нашій двосторонній торгівлі з Європейським Союзом і почати переговори щодо 
“промислового безвізу” аби спростити доступ для наших промислових товарів 
до ринку ЄС.

Звіт присвячено передусім  євроінтеграційним реформам, які були реалізо-
вані у 2021 році. На момент його підготовки  згідно урядової системи оцінки 
виконання “Пульс Угоди”, Україна виконала 63% всіх завдань, що розраховані Уго-
дою про асоціацію з ЄС до 2024 року. Це давало нам аргументи для амбітного 
порядку денного подальшої інтеграції  України до внутрішнього ринку ЄС.
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Але всі плани повністю змінив ранок 24 лютого - коли Президент Росії розпо-
чав повномасштабну війну проти України, і українські  громадяни прокинулись 
від вибухів російських ракет. Збройна агресія Росії вже призвела до тисяч смер-
тей серед цивільного населення. Зараз ми свідки гуманітарної катастрофи сві-
тового масштабу, яка розгортається на території Україні - мільйони людей були 
змушені залишити свої домівки, а ті, хто залишився живуть під загрозою обстрі-
лів. Агресор грубо порушує основоположні принципи міжнародного гуманітар-
ного права, вдаючись до терору проти цивільного населення.

Подальша євроінтеграція України, як і вся державність сьогодні в руках наших 
захисників і захисниць, які ризикують своїм життям задля майбутнього і неза-
лежності нашої держави. Всі вони (військові, волонтери, добровольці чи медики) 
сьогодні для Уряду по своєму євроінтегратори.

28-го лютого 2022 в умовах війни Росії проти України, Президент Володимир 
Зеленський подав офіційну заявку про вступ України до Європейського Союзу. 
Цей крок був викликаний геополітичною необхідністю, хоч і давно очікуваним в 
українському суспільстві. Таким чином, ми запустили процес офіційного вступу 
до ЄС і очікуємо вже найближчим часом отримати статус кандидата на членство 
та почати переговори без бюрократичних зволікань. 

У Європейського Союзу з’явився історичний шанс довести, що він є повно-
цінним геополітичним гравцем у регіоні. Україна вже відіграє і буде відігравати 
ще важливішу роль в архітектурі європейської безпеки. Вірю, що жоден європе-
єць сьогодні не сумнівається у необхідності існування сильної української армії 
для захисту європейських цінностей, що зафіксовані у Договорі про ЄС, та євро-
пейського способу життя.

Сьогодні наше завдання втримати цей удар. Наші союзники і друзі в Європі 
допомагають та підтримують Україну у цей критичний час, однак потрібно біль-
ше, потрібна відвага діяти. Виняткові часи потребують виняткових рішень.  

СЛАВА УКРАЇНІ! 
СЛАВА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ!
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ПРОГРЕС ВИКОНАННЯ УГОДИ ЗА 2021

Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) 
за 2014-2024 роки збільшився з 54% в 2020 р. до 63% в 2021 р., тобто на 9%.

Прогрес виконання Угоди про асоціацію складає 42%1 зі 100% від запланова-
ного обсягу реалізації завдань за 2021 р.%2%3%4

ПРОГРЕС ЗА ТРЬОМА ГРУПАМИ ВІДПОВІДАЛЬНИХ:

ЗАГАЛЬНИЙ ПРОГРЕС ЗА 2014 – 2021 РОКИ:

1  Станом на 20 січня 2022 р.

2  Включає всі органи, що належать до виконавчої гілки влади.

3  Охоплює лише Верховну Раду України та вказується напроти заходів, які стосуються прийняття відповідних законів.

4  Включає всі органи державної влади, які не належать до законодавчої та виконавчої гілок влади (наприклад: НБУ, 
НАБУ, СБУ тощо).

2020

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Інші

ВРУ

КМУ 41% 59%

58% 42%

17% 83%

Виконано Не виконано

Верховна Рада
України3 

Інші органи
державної влади4

завдань виконано

17%
завдань виконано

58%

Кабінет Міністрів
України2 

завдань виконано

41%

Верховна Рада
України

Інші органи
державної влади

завдань виконано

53%
завдань виконано

52%

Кабінет Міністрів
України

завдань виконано

62%
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ЗАГАЛЬНИЙ ПРОГРЕС ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО 
АСОЦІАЦІЮ ЗА 24 СФЕРАМИ

24%

74%

89%

86%

86%

88%

64%

85%

45%

89%

48%

52%

61%

70%

52%

52%

61%

81%

58%

84%

64%

84%

62% +26%

63% +9%

+24%

+17%

+16%

+12%

+12%

+11%

+10%

+8%

+7%

+7%

+6%

+6%

+5%

+5%

+4%

+4%

+3%

+3%

+1%

+13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Фінансове співробітництво 
та боротьба з шахрайством

Управління державними фінансами

Політичний діалог,
національна безпека та оборона

Технічні бар’єри у торгівлі

Державні закупівлі

Юстиція, свобода, безпека, права людини

Санітарні та фітосанітарні заходи

Підприємництво

Соціальна політика та трудові відносини

Гуманітарна політика

Захист прав споживачів

Наука, технології та інновації, космос

Інтелектуальна власність

Енергоефективність та ЖКГ

Митні питання

Сільське господарство

Навколишнє природне середовище
та цивільний захист

Транспорт, транспортна інфраструктура,
поштові та кур’єрські послуги

Освіта, навчання та молодь

Енергетика

Статистика та обмін інформацією

Громадське здоров’я

Оподаткування

Фінансовий сектор

Загальний прогрес виконання
Угоди про асоціацію

47%

2021 рік



РОЗДІЛ 1.

ДІЯЛЬНІСТЬ ДВОСТОРОННІХ ОРГАНІВ
АСОЦІАЦІЇ ТА ДІАЛОГ ВИСОКОГО РІВНЯ 
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
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2021 р. відзначився інтенсивною роботою в рамках двосторонніх органів асо-
ціації між Україною та ЄС, а також на багатосторонньому рівні  у рамках ініціати-
ви Східного партнерства.

Зокрема, відбувся 23 саміт Україна – ЄС (12 жовтня 2021 р.), сьоме засідання 
Ради асоціації (11 лютого 2021 р.), засідання Комітету асоціації та Комітету асоці-
ації в торговельному складі (29—30 листопада 2021 р. та 22-23 листопада 2021р 
відповідно), а також засідання відповідних підкомітетів. 

23 САМІТ УКРАЇНА - ЄС

Двадцять третій Саміт Україна – ЄС (12 жовтня 2021 р.) не лише підсумував 
спільні здобутки, але й визначив спільні позиції в рамках політичної асоціації та 
інтеграції України у внутрішній ринок ЄС.

На Саміті підсумовано досягнутий прогрес з імплементації Угоди про асоці-
ацію, здійснено обмін оцінками досягнення цілей Угоди та окреслено нові пер-
шочергові завдання та плани підготовки спільної оцінки на 24-му Саміті Україна 
ЄС.

Проведена Українською стороною оцінка досягнення цілей Угоди про асоціа-
цію свідчить про те, що Угода стала рушійною силою євроінтеграційних реформ 
в країні та посилення двостороннього співробітництва, а також   наявність ве-
ликого нереалізованого потенціалу. Звідси, оцінка визначає “маяки” руху, у тому 
числі в економічній сфері – це інтеграція у внутрішній ринок ЄС.

Окрім того, важливо відзначити низку інших результатів саміту:

• розпочато предметний діалог щодо оновлення митних тарифів з метою пере-
гляду поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі. 

• продовження роботи щодо т.зв. «промислового безвізу», включаючи завер-
шення другої фази місії з оцінки українських установ із стандартизації та метро-
логії, що має стати початком повноцінних переговорів щодо підписання Угоди 
АСАА. 

• обговорення напрямків та шляхів залучення України до співпраці з урахуван-
ням розвитку політик ЄС, включаючи діалог щодо реалізації Європейського зе-
леного курсу, стратегічне партнерства з ЄС у сфері критичної сировини та аку-
муляторів, питання кібербезпеки та подолання викликів COVID-19.

• у цифровій сфері – узгоджено проект Рішення щодо оновлення Додатку XVII 
до Угоди про асоціацію. Це є важливою передумовою інтеграції України до вну-
трішнього ринку ЄС у сфері телекомунікацій, поштового зв’язку та морського 
транспорту.
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Україна та ЄС після семи років зволікань підписали довгоочікувану Угоду про 
спільний авіаційний простір. Це означає, що Україна та ЄС створюватимуть 
Спільний авіаційний простір на основі надійних стандартів ЄС у сфері безпеки 
польотів, захисту прав споживачів та управління повітряним рухом. Це збільшен-
ня кількості рейсів, розширення географії польотів і відкриття нових можливо-
стей для громадян та бізнесу.

Питання енергетичної безпеки стало одним із ключових питань 23 Саміту 
Україна - ЄС. Із завершенням будівництва «Північного потоку-2» перед Украї-
ною постають нові виклики національній безпеці держави на додачу до вже іс-
нуючих, пов’язаних із агресією РФ на Донбасі та Криму. Саме тому, Україною 
запропоновано започаткувати стратегічний енергетичний діалог високого рів-
ня між Україною та ЄС із залученням держав-членів. Адже необхідно виробити 
спільне довгострокове бачення енергетичної безпеки Європи, яке б охоплювало 
не лише питання транспортування газу, але й синхронізацію електромереж, де-
карбонізацію економіки та виробництво відновлюваних джерел енергії, зокрема 
зеленого водню.

Важливо, що Спільна заява Саміту відобразила спільні домовленості та амбіт-
ність порядку денного Україна-ЄС. У заяві містяться потужні сигнали на підтрим-
ку територіальної цілісності та незалежності України, а також інтеграції України у 
політичний та економічних простір ЄС.

Також у рамках 23 Саміту було підписано:

• Угоду про участь України у програмі досліджень та інновацій ЄС «Горизонт 
Європа». Завдяки цій угоді, наші дослідники зможуть брати участь в найбільшій 
в світі дослідницькій програмі. ЄС виділяє майже 100 млрд євро на дослідження 
на 7 років.

• Угоду з Європейським Союзом про участь України у програмі «Креативна 
Європа» у новому програмному періоді 2021-2027 рр.. На практиці це означає 
продовження успішного співробітництва з європейськими партнерами, яке роз-
почато у 2016 р., з реалізації спільних проектів у культурному, креативному та 
аудіовізуальному секторах. 

САМІТ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В ході Шостого саміту Східного партнерства, що відбувся у грудні 2021 р., 
визнано ініціативу трьох асоційованих партнерів (Грузія, Республіка Молдова та 
Україна) щодо розширення співпраці з ЄС та відзначено посилення координації 
між ними з питань, що становлять спільний інтерес, пов’язаних з імплементаці-
єю Угод про асоціацію та ПВЗВТ, а також співробітництвом у рамках Східного 
партнерства.
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В рамках саміту сформовано набір пріоритетів на період після 2020 р., де 
особливий акцент зосереджено на створенні конкретних переваг для людей. 
Зокрема, йдеться про регіональний економічний та інвестиційний план у розмірі 
2,3 млрд євро з потенціалом мобілізації до 17 млрд євро державних та приват-
них інвестицій для регіону. Економічний та інвестиційний план із конкретними 
національними флагманськими ініціативами, буде реалізовуватись з кожною з 
країн-партнерів.

В розрізі торговельно-економічної інтеграції, пріоритет буде надаватися зміц-
ненню бізнес-середовища та сприянню торгівлі та інвестиціям, використовуючи 
можливості зелених та цифрових трансформацій. 

Механізмами Східного партнерства у сфері інвестицій та доступу до фінан-
сування зосереджено на покращенні доступу до фінансування для малих і се-
редніх підприємств (МСП) шляхом надання Європейським Союзом 1 млрд. євро 
фінансування в національній валюті та підтримки 500 000 МСП.

Передбачені інвестиції в модернізацію 3000 км пріоритетних доріг і залізниць 
вздовж розширеної мережі TEN-T з метою її завершення до 2030 р.

ЄС готовий розглянути питання про підтримку країн-партнерів у запрова-
дженні ефективних схем скорочення викидів вуглецю та/або політики введення 
вуглецевого податку, узгоджених з політикою ЄС, у тому числі в контексті май-
бутнього Механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM).

РАДА АСОЦІАЦІЇ

Україна та Європейський Союз провели сьоме засідання Ради асоціації 11 лю-
того 2021 р. в Брюсселі, за результатами якого сторони підтвердили відданість 
курсу на зміцнення політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС. 
Євросоюз також підтвердив готовність допомогти Україні отримати ранній до-
ступ до вакцин та підтримати кампанію з вакцинації через регіональний проект 
з ВООЗ. 

Також Рада асоціації відзначила прогрес України у реформуванні внутрішніх 
водних шляхів, намір України включити Дніпро та Південний Буг до регіональ-
ної Транс’європейської транспортної мережі та важливість укладення Угоди про 
Спільний авіаційний простір якомога раніше у 2021 р. Крім того, Рада асоціації 
привітала прагнення України привести свою політику та законодавство у відпо-
відність до Європейського зеленого курсу, наблизити своє національне зако-
нодавство до законодавства ЄС у сфері цифрової економіки, а також прогрес у 
виконанні положень Угоди про асоціацію щодо телекомунікацій та підкреслила 
необхідність подальших зусиль у цій галузі, зокрема забезпечення незалежності 
регулятора телекомунікацій.
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ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ АСОЦІАЦІЇ ТА ПІДКОМІТЕТІВ 

В рамках засідань Комітету асоціації, у тому числі в торговельному складі, та 
відповідних підкомітетів, було обговорено увесь спектр питань пов›язаний з ви-
конанням Угоди про асоціацію та двосторонньої співпраці. Окрему увагу приді-
лено обговоренню прогресу у впровадженні внутрішніх реформ у відповідних 
сферах, а також підготовці відповідних домовленостей та рішень на рівні саміту 
та Ради асоціації щодо пріоритетів економічної та галузевої інтеграції.

Серед основних питань, що обговорювались під час вказаних засідань та ре-
зультатів, слід відзначити такі:

ПОЛІТИЧНА АСОЦІАЦІЯ ТА РЕФОРМИ, ЮСТИЦІЯ, СВОБОДА ТА 
БЕЗПЕКА 

• виконання Національної стратегії з прав людини та плану дій з її реалізації; 

• погіршення ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях, 
захист прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

• законодавче регулювання мирних зібрань в Україні, включаючи заходи із захи-
сту учасників мирних зібрань до і після цих подій;

• подальше забезпечення функціонування безвізового режиму між Україною та 
ЄС;

•  запобігання та протидії корупції в Україні, стан реформ сектору юстиції, вклю-
чаючи реформу судоустрою та судочинства, реформу прокуратури й правоохо-
ронних органів України;

СЕКТОРАЛЬНА СПІВПРАЦЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ

• заходи щодо протидії пандемії COVID-19 та питання подолання її негативних 
наслідків;

• впровадження реформи децентралізації в Україні, реформи енергоефектив-
ності громадських та житлових будівель, в т. ч. реформи централізованого те-
плопостачання;

• енергетична безпека України, включаючи підтримку Європейської Комісії 
процесу технічної синхронізації електричних мереж України та ЄС, пріоритет-
ність інтеграції української енергосистеми в європейську мережу (ENTSO-E);

• забезпечення взаємодії з Європейським управлінням з питань запобігання 
зловживанням та шахрайству (OLAF);

• розвиток промисловості та подальші кроки з формування та реалізації про-
мислової політики в Україні, а також продовження діалогу щодо участі України 
у Програмі ЄС “Єдиний ринок” та подальшої співпраці в рамках Європейської 
Мережі Підприємств (EEN); 
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• впровадження проекту “Навчаємося разом” та програми “EU4Skills”, участь 
України у програмах ЄС “Еразмус+”, “Горизонт Європа”, “Євратом”, Європейській 
школі Східного партнерства (Тбілісі), EU4Youth, EU4Culture, European Solidarity 
Corps, а також розвиток наукових досліджень та інновацій, участь України у 
Creative Europe на період 2021-2027 років;

• забезпечення незалежності суспільного мовника, необхідність створення ре-
гулюючого органу з питань телекомунікацій та використання частоти 700 MHz 
для потреб 5G Інтернету, поглиблення співпраці з розвитку інфраструктури ши-
рокосмугового Інтернету.

• соціально-економічної ситуації в Україні, впровадження реформ у сфері охо-
рони здоров’я, зайнятості та ринку праці, у соціальній сфері тощо.

ПОГЛИБЛЕНА ТА ВСЕОСЯЖНА ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ 

• розвиток торгівлі та окремі аспекти торговельної політики, включаючи рішен-
ня про внесення змін до Доповнення ХVІІ-3 (Правила, що застосовуються до те-
лекомунікаційних послуг), Доповнення ХVІІ-4 (Правила, що застосовуються до 
поштових та кур’єрських послуг) та Доповнення XVII-5 (Правила, що застосову-
ються до міжнародного морського транспорту) Додатка XVII до Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС, а також оновлення Додатку XV “Наближення митного 
законодавства”;

• процес імплементації Плану пріоритетних дій щодо посилення імплементації 
ПВЗВТ Україна — ЄС у 2021-2022 роках, політично схваленого у ході 23-го Самі-
ту Україна-ЄС (12.10.2021);

• подальші кроки з метою укладання Угоди про оцінку відповідності та при-
йнятність промислових товарів (АСАА) - “промисловий безвіз”;

• прогрес щодо послідовної та поступової валютної лібералізації, а також го-
товність підтримки Української сторони у досягненні режиму вільного руху капі-
талу відповідно до взятих міжнародних зобов’язань;

• поточний стан та перспективи двосторонньої торгівлі, пов’язаної з енергети-
кою та досягнення домовленостей щодо обміну інформацією з питань енерге-
тичної співпраці;

• розвиток законодавства та політики в сфері географічних зазначень в Україні 
та ЄС; технічні питання, що виникли при опрацюванні переліку запропонованих 
сторонами географічних зазначень;

• актуальний стан митної реформи в Україні та її основні напрямки.



РОЗДІЛ 2.

ДОПОМОГА УКРАЇНІ
З БОКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
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Європейський Союз забезпечує постійну фінансову підтримку у впроваджен-
ні євроінтеграційних реформ та залишається одним з найбільших партнерів у 
сфері міжнародного технічного співробітництва, що забезпечує поступове зміц-
нення політичного, економічного та зовнішньоторговельного партнерства між 
Україною та ЄС.

СПІВРОБІТНИЦТВО В РАМКАХ ПРОГРАМ 
МАКРОФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

За результатами узгодження сторонами позицій щодо виконання п›ятої про-
грами макрофінансової допомоги ЄС 14 вересня 2021 р. Європейська Комісія 
прийняла рішення про надання Україні 2-го траншу номінальним обсягом 600 
млн євро.

Загальна сума макрофінансової допомоги отриманої Україною протягом 
2014 – 2021 рр. становить 5,01 млрд. євро. о5

5  Отримано 2-а з 3-х можливих траншів по 600 млн. євро.

Загальна сума макрофінансової 
допомоги отриманої Україною 
протягом 2014 – 2021 рр. становить 

5,01 млрд €

Сторонами реалізовано п’ять програм 
макрофінансової (кредитної) допомоги ЄС 
(далі - МФД) згідно укладених у 2013, 2014, 
2015, 2018 та 2020 роках та ратифікованих 
міжнародних договорів.

Зазначені кошти зараховувались рахунок Казначей-
ства в НБУ та згідно умов вказаних Меморандумів 
використовувались з метою зменшення зовнішнього 
фінансового тиску на Україну, поліпшення її платіж-
ного балансу і забезпечення бюджетних потреб.

МФД-І
(2013)

МФД-ІІ
(2014)

МФД-ІІІ
(2015)

МФД-ІV
(2018)

МФД-V
(2020)

610 млн €

1 млрд €

1 млрд €

1,2 млрд € 5 

1,2 млрд € 
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У 2021 році портфель міжнародної технічної допомоги, наданої з боку ЄС 
становить 435,9 млн. євро6. Кошти міжнародної технічної допомоги надано 
в рамках національних та регіональних програм допомоги ЄС, програми при-
кордонного співробітництва, механізму Twinning, освітньої програми Еразмус+, 
програми Креативна Європа та Інструменту ядерної безпеки.

Крім того у 2021 році ЄС та Україна продовжили реалізацію програми секто-
ральної бюджетної підтримки на загальну суму 90 млн. євро у сфері держав-
ного управління. 

МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ ПІДПИСАНІ У 2021 РОЦІ.

У сфері ядерної безпеки Україна та ЄС підписали Угоду про фінансування Річ-
ної програми дій 2020 року щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки. Роз-
мір фінансування передбачений зазначеним міжнародним договором складає 
6,5 млн. євро. Подальшими пріоритетними напрямами залучення фінансування 
з боку ЄС у розмірі 5 млн. євро7 стануть (1) безпечне поводження з радіоактив-
ними відходами та відпрацьованим ядерним паливом в Україні, а також (2) по-
кращення екологічній реабілітації колишніх ядерних об’єктів.

З метою збільшення фінансування заходів, передбачених в рамках програми 
U-LEAD на 14,1 млн. євро та продовження її дії на 1 рік підписано Додаткову уго-
ду № 1 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Євро-
пейського Союзу, про внесення змін до Угоди про фінансування “U-LEAD з Єв-
ропою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому 
рівні, підзвітності та розвитку – друга фаза” (ENI/2019/041-703)”. Пріоритетним 
напрямом роботи в рамках програми визначено подальше удосконалення про-
цесу формування політики та розширення спроможності для ефективного ба-
гаторівневого управління й стимулювання реалізації реформи децентралізації.

Також із бюджету ЄС 2021 року передбачено до фінансування програми 
за такими напрямами:

• розвиток ЗМІ та боротьба з дезінформацією (орієнтовний бюджет 15 млн. 
євро);

• підтримка розвитку інтегрованого управління кордонами (орієнтовний бю-
джет 20 млн. євро);

• підтримка реформи державного управління (орієнтовний бюджет 40 млн. 
євро);

• підтримка імплементації Угоди про асоціацію (орієнтовний бюджет 50 млн. 
євро);

• підтримка земельної реформи (орієнтовний бюджет 50 млн. євро).

6  259 проектів технічної допомоги ЄС (пройшли державну реєстрацію)

7  Відповідно до умов міжнародного договору внесок України становить 1,5 млн.євро.
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У 2022 р. необхідно продовжити активну співпрацю між Сторонами в рам-
ках отримання фінансової допомоги через відповідні механізми та інструменти 
фінансування ЄС, а також активізувати діалог щодо розширення доступу Украї-
ни до фінансових інструментів ЄС, в тому числі задля фінансування “зеленої” та 
“цифрової” трансформації держави.

БАГАТОРІЧНА ФІНАНСОВА ПЕРСПЕКТИВА НА 2021-20278

Відповідно до прийнятого Радою ЄС рішення затверджено довгостроковий 
бюджет ЄС у розмірі 1,82 трлн. євро, включаючи фонд “ЄС наступного поколін-
ня” - 750 млрд. євро, що дозволить ЄС надати фінансування на підтримку віднов-
лення економіки після наслідків пандемії COVID-19 та реалізації довгострокових 
пріоритетів ЄС у різних напрямках.)9

NDICI-Global Europe є головним фінансовим інструментом зовнішньої діяль-
ності Європейського Союзу, який набуватиме все більшого значення з огляду 
на значний економічний та соціальний вплив пандемії COVID-19 у всьому світі. 
Загальний обсяг асигнувань на період 2021 – 2027 рр. становитиме близько 79,5 
млрд. євро, який є більшим ніж на 10% порівняно з попереднім бюджетним ци-
клом. Цей новий інструмент ЄС охоплюватиме співпрацю з усіма третіми краї-
нами.

8  Council Regulation laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027 of December 17, 2020, 
набрала чинності з 1 січня 2021 року.

9  9 червня 2021 року Європейський Парламент та Рада ЄС підписали Регламент про створення Інструменту сусід-
ства, розвитку та міжнародного співробітництва - Глобальна Європа (the Neighbourhood, Development and International 
Cooperation Instrument - Global Europe, NDICI-Global Europe), який набрав чинності 14 червня 2021 року.

У рамках нової Багаторічної 
фінансової перспективи 
затверджено інструмент 
«Сусідство, розвиток та 
міжнародне співробітництво» 
(NDICI-Global Europe)9 із 
бюджетом 70,8 млрд євро, 
який доповнюватимуть:

Зазначені кошти зараховувались рахунок Казначей-
ства в НБУ та згідно умов вказаних Меморандумів 
використовувались з метою зменшення зовнішнього 
фінансового тиску на Україну, поліпшення її платіж-
ного балансу і забезпечення бюджетних потреб.

Інструмент
передвступної

допомоги (IPA ІІІ)

Гуманітарна
допомога

Інструмент Спільної зовнішньої
та безпекової політики (CFSP)

Інструмент для закордонних територій,
у т. ч. Гренландії (OCTs)

Інше

444 млн €

1,4 млн €

10,3 млрд €

2,4 млрд € 

12,5 млрд € 



РОЗДІЛ 3. 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ
УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ
У 2021 РОЦІ
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА 
ОБОРОНА 

У 2021 р. Україна продовжила виконання Угоди про асоціацію з питань, що 
належать до сфери зовнішньої політики, безпеки й оборони.

У рамках політичного діалогу з ЄС Уряд продовжував приділяти пріоритетну 
увагу питанню мобілізації підтримки Євросоюзом суверенітету і територіальної 
цілісності нашої держави.

Так, у контексті посилення міжнародних зусиль з деокупації Криму отримано 
цілковиту підтримку ЄС діяльності Кримської платформи, участь у роботі інав-
гураційного Саміту якої взяв Президент Європейської Ради Ш.Мішель. Виступ 
Ш.Мішеля під час Саміту, стали черговим свідченням провідної ролі ЄС у консо-
лідації міжнародної підтримки на цьому напрямку.

Керівництвом ЄС було підтверджено, що Євросоюз продовжуватиме не-
ухильно впроваджувати політику невизнання щодо тимчасово окупованих те-
риторій АР Крим і м.Севастополь, а незаконна анексія півострова Росією й на-
далі матиме високу ціну для агресора за рахунок санкцій, які запроваджуються 
щодо РФ з 2014 р.

При цьому цього року, як і в попередні періоди, термін дії всіх трьох пакетів 
обмежувальних заходів (персональних санкцій, кримських та економічних/сек-
торальних санкцій) був продовжений відповідними рішеннями Ради ЄС.

Розширено перелік персональних санкцій за дії, що підривають або загрожу-
ють територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, за рахунок 
запровадження санкцій до додаткових 11 осіб, включаючи осіб, причетних до 
переслідувань кримських татар на ТОТ АР Крим і м.Севастополь, порушень норм 
міжнародного гуманітарного права на півострові, та осіб, безпосередньо залу-
чених до діяльності ПВК Вагнера. Упродовж 2021 року регулярно проводилася 
робота з тим, щоб забезпечити реакцію сторони ЄС на чергові агресивні кроки 
з боку Росії, зокрема загострення безпекової ситуації на східних кордонах Укра-
їни, шляхом розробки стороною ЄС пакету додаткових жорстких санкцій у рам-
ках комплексу заходів зі стримування РФ від розширення агресії проти України.

ЄС продовжує надавати чіткі сигнали того, що держави – члени не ставлять 
під сумнів необхідність продовження існуючих пакетів санкцій проти РФ. Україна 
отримує підтвердження непохитності позиції ЄС у питаннях підтримки Євросо-
юзом суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

89%
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На виконання ст.7 Угоди про асоціацію протягом 2021 р. здійснювалася по-
ступова конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики (СЗБП), у тому 
числі Спільної політики безпеки і оборони (СПБО), включаючи механізм приєд-
нання України до офіційних політичних заяв ЄС (в т.ч. в рамках міжнародних ор-
ганізацій – ООН, Ради Європи, ОБСЄ та ін.) та весь спектр заходів політичного 
діалогу Україна-ЄС найвищого, високого й експертного рівнів, як визначено у ст. 
5 Угоди про асоціацію.

У 2021 році Україна приєдналася до 93,27% заяв Європейського Союзу щодо 
міжнародних подій і підходів до їх врегулювання. Українській стороні було за-
пропоновано приєднатися до 669 заяв, відповідно утрималися від приєднання 
до 45 з них (6,73%).

У рамках співпраці у сфері СПБО та відповідно до Адміністративної угоди між 
Міністерством оборони України та Європейським оборонним агентством ви-
значено пріоритетні напрями нашого співробітництва:

• матеріальна стандартизація (Material Standardisation);

• Єдине Європейське небо (Single European Sky);

• логістика (Logistics), у т.ч. запасні частини і транспортні перевезення, Євро-
пейський авіатранспортний флот (European Air Transport Fleet);

• тренування (Training).

Реалізація Угоди про асоціацію в частині зовнішньої політики, безпеки й обо-
рони буде продовжена у 2022 р. з метою зміцнення позицій з важливих для Укра-
їни питань та закладення міцних підвалин співробітництва з ЄС на перспективу.
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ЮСТИЦІЯ, СВОБОДА, БЕЗПЕКА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ 

ПРАВА ЛЮДИНИ

В березні 2021 р. Президент України підписав Указ № 119/2021, яким було за-
тверджено Національну стратегію у сфері прав людини10.

У червні 2021 р. Кабінетом Міністрів України затверджено розроблений 
Мін’юстом План дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 
2021-2023 роки11.

В червні 2021 р. до Верховної Ради України подано розроблений Мін’юстом 
проєкт Закону України «Про юстицію, дружню до дитини»12, який має на меті 
створення умов для організації та ефективного функціонування юстиції, друж-
ньої до дитини, що відповідає вимогам Конвенції про права дитини та іншим 
міжнародним стандартам щодо прав дитини.

В липні 2021 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про корінні 
народи України»13, яким визначено правовий статус корінних народів України та 
встановлено правові гарантії для всіх прав людини і основоположних свобод.

У березні 2021 р. Указом Президента України затверджено Стратегію део-
купації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя14. 

Кабінетом Міністрів України затверджено: 

• План заходів з реалізації Стратегії 15, яким передбачено моніторинг і докумен-
тування порушень прав людини на ТОТ, захист прав осіб незаконно позбавлених 
свободи, захист прав осіб, права яких порушено внаслідок внутрішнього пере-
міщення тощо.

• Стратегію інтеграції внутрішньопереміщених осіб (ВПО) та впровадження се-
редньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 
року16.

10  Указ Президента України від 24 березня 2021 року № 119/2021.

11  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 756-р.

12  Законопроект № 5617 від 04.06.2021.

13  Закон України від 1 липня 2021 року № 1616-IX.

14  Указ Президента України від 24 березня 2021 року № 117/2021.

15  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2021 р. № 1171-р.

16  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 р. № 1364-р.
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Пріоритетним напрямком політики у сфері захисту прав ВПО повинне стати 
прийняття середньострокових рішень, спрямованих на забезпечення житлом, 
працевлаштування, соціальний захист ВПО, доступ до освіти, медичної допомо-
ги, документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України, 
залученості до прийняття рішень на місцевому рівні та користування інструмен-
тами місцевої демократії, впровадження яких значним чином сприятиме інте-
грації ВПО у приймаючі територіальні громади.

Зміни17 до Порядку оформлення документів, що підтверджують громадян-
ство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які про-
живають на тимчасово окупованій території України. Відтепер Порядок засто-
совується під час оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина 
України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, 
посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідчення біженця, 
проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового за-
хисту, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, особам, які 
проживають на тимчасово окупованій території України.

Національною поліцією України спільно з міжнародними партнерами та гро-
мадськими організаціями продовжується впровадження власної інноваційної 
системи обліку всіх дій із затриманими особами – інформаційної підсистеми 
«Custody Records». Об’єктом автоматизації інформаційної підсистеми «Custody 
Records» є процес фіксації, формування, накопичення, обліку та пошуку інфор-
мації про факти затримання, доставляння, ідентифікації, документування, опиту-
вання затриманої особи в органі (підрозділі) поліції, ізоляторі тимчасового три-
мання та аналіз такої інформації.

15.06.2021 підписано наказ Голови Національної поліції України «Про органі-
зацію впровадження пілотного проекту функціонування «Інформаційної підсис-
теми «Custody Records» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформа-
ційний портал Національної поліції України».

Виконано передумови для посилення співпраці з правоохоронними аген-
ціями ЄС, зокрема підписано Угоду з Королівством Нідерланди про привілеї та 
імунітети українських офіцерів зв’язку в Європолі (20.09.2021 р.), а також рати-
фіковано Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європолом щодо 
конфіденційності та забезпечення безпеки інформації18.

17  Постанова від 1 вересня 2021 р. № 1109.

18  Закон України від 21 жовтня 2021 року № 1823-IX.
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ЮСТИЦІЯ ТА ПРАВОСУДДЯ

Виконано Умову 4b (запровадження автономної системи електронного кри-
мінального судочинства) Меморандуму про МФД19, зокрема прийнято Закон, 
яким запроваджено інформаційно-телекомунікаційну систему досудового роз-
слідування20. Також Верховною Радою прийнято Закон про ратифікацію Конвен-
ції про угоди про вибір суду21.

Президентом України затверджено Стратегію розвитку системи правосуддя 
та конституційного судочинства на 2021-2023 роки22. Завданнями Стратегії є ок-
реслення кола проблем  та визначення напрямів удосконалення положень Кон-
ституції та законів України, першочергових заходів з модернізації судоустрою, 
статусу суддів, судочинства та інститутів правосуддя, а також забезпечення ко-
ординованості та збалансованості процесу удосконалення з урахуванням по-
дальшої гармонізації національного законодавства із законодавством Європей-
ського Союзу та підвищення ефективності організації судової влади та інститутів 
правосуддя, зміцнення довіри до них суспільства.

Україна здійснила необхідні дії з метою реалізації судової реформи та Мемо-
рандуму про надання макрофінансової допомоги ЄС. У серпні 2021 р. набрали 
чинності закони щодо реформи органів суддівського врядування, які направлені 
на:

• відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, шляхом 
утворення Конкурсної комісії за участю міжнародних експертів;

• удосконалення порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради 
правосуддя шляхом створення Етичної ради за участю міжнародних експертів;

• визначення порядку діяльності Служби дисциплінарних інспекторів ВРП.

17.09.2021 р. призначено перший склад Конкурсної комісії, яка здійснюватиме 
відбір членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

08.11.2021 р. розпочала свою роботу Етична рада ВРП, до складу якої увійш-
ли представники від міжнародних та іноземних організацій, а також Ради суддів 
України. 01.12.2021 відбулось перше засідання Етичної ради, 09.12.2021 Етична 
рада затвердила Регламент та Методологію оцінювання відповідності кандида-
тів на зайняття посади члена Вищої ради правосуддя, а також діючих членів ВРП 
критерію професійної етики та доброчесності.

19  Закон України «Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європей-
ським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником та Національним банком України як 
Агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (щодо отримання Україною макрофінансової допомо-
ги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро)» від 25.08.21 р. № 825-IX.

20   Закон № 1498-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження 
інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування».

21  Закон України від 15.06.2021 р. № 1544-IX.

22  Указ Президента України від 11 червня 2021 р. № 231/2021.



24

У квітні 2021 року прийнято Закон України щодо забезпечення поетапного 
впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. На-
разі Вищою радою правосуддя затверджено Положення про порядок функціо-
нування окремих підсистем (модулів) ЄСІТС, які 05.10.2021 р. розпочали функ-
ціонування, зокрема, підсистеми «Електронний кабінет», «Електронний суд», 
підсистеми відео-конференцзв’язку, які забезпечують, серед іншого, можливість 
електронній формі: подання до суду процесуальних документів та доказів; вчи-
нення процесуальних дій; отримання документів у судових справах; участь у су-
довому засіданні в режимі відео-конференції. 

Прийнято Закон України, яким врегульовуються законодавчі прогалини діяль-
ності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ)23. 

Затверджено План заходів боротьби з впливом олігархів. На реалізацію Зако-
ну про деолігархізацію Мін’юстом підготовлено та затверджено Урядом комп-
лексний план на 20 ключових заходів на період 2022-2023 роки.

Також з метою удосконалення порядку автоматизованого арешту коштів 
боржника та на виконання на виконання Умов 3a та 3b Меморандуму про на-
дання Макрофіну, Мін’юстом видано наказ від 23.03.2021 № 1061/5, яким роз-
повсюджено автоматизований арешт коштів боржника не тільки на виконавчі 
провадження про стягнення аліментів, а на всі категорії виконавчих проваджень. 

Верховною Радою України прийнято Закон «Про адміністративну процеду-
ру»24.

У липні 2021 році Україна приєдналася до Групи зі співробітництва в боротьбі 
проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу (Група Помпіду).25.

Розроблено проект Плану заходів на 2023–2025 роки щодо реалізації Страте-
гії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 р.

Наразі спільне патрулювання кордону здійснюється з Республікою Поль-
ща, Словацькою Республікою, Угорщиною, Румунією та Республікою Молдова. 
Спільний контроль здійснюється у 10 пунктах пропуску кордону на кордоні з 
Польщею (4) та з Республікою Молдова (6). Процес переговорів щодо спільного 
контролю триває зі Словацькою Республікою та Угорщиною.

23  Вказаним законом визначено статус НАБУ як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом. Також 
визначено, що з дня набрання Законом чинності розпочинається формування комісії з проведення конкурсу на зайняття 
посади Директора НАБУ і проводиться відкритий конкурсний відбір на зайняття цієї посади. При цьому особа, призна-
чена на посаду Директора НАБУ, продовжує здійснювати всі повноваження Директора НАБУ до моменту призначення 
Директора НАБУ за результатами відкритого конкурсного відбору на зайняття посади.

24  Закон повторно прийнято з пропозиціями Президента 17.02.2022 р.

25  Закон України № 1647-IX від 14 липня 2021 р. «Про приєднання України до Часткової угоди про створення Групи зі 
співробітництва у боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу (Група Помпіду)».
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На сьогодні набрали чинності Імплементаційні протоколи до Угоди між Укра-
їною та ЄС про реадмісію осіб між Кабінетом Міністрів України та Урядами п’яти 
країн ЄС: Австрії, Чехії, Естонії, Польщі та Литви. Завершено внутрішньодержавні 
процедури із набрання чинності Імплементаційним протоколом між Україною та 
державами Бенілюксу (Королівством Бельгія, Великим Герцогством Люксембург, 
Королівством Нідерланди) до Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб26. 
Станом на сьогодні, Українською Стороною опрацьовано проекти Імплемента-
ційних протоколів до Угоди з ЄС та передано на розгляд компетентних органів 
десяти країн ЄС: Мальти, Греції, Словенії, Хорватії, Болгарії, Словаччини, Кіпру, 
Португалії, Франції, Італії. 

26  . Вказаний міжнародний договір затверджено Указом Президента України від 27.09.2021 р. № 481/2021.
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ТЕХНІЧНІ БАР’ЄРИ У ТОРГІВЛІ 

В рамках оцінки ЄС готовності інфраструктури якості України до укладення 
Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (Угода 
АСАА) у трьох пріоритетних секторах, що розпочалась у жовтні 2020 року, про-
ведено 19 онлайн-засідань з європейськими експертами щодо стану відповід-
ності горизонтального та вертикального законодавства України з питань техніч-
ного регулювання, стандартизації, метрології, оцінки відповідності, акредитації, 
ринкового нагляду та захисту прав споживачів актам законодавства ЄС. 

За результатами четвертого засідання Діалогу високого рівня Україна – ЄС,  
зафіксовані досягнуті спільними зусиллями Сторін значні конструктивні зрушен-
ня у переговорному процесі та прогрес в підготовці до укладення Угоди АСАА, 
а також окреслено подальші дії, необхідні для просування т. зв. «промислового 
безвізу».

У червні 2021 року завершено першу фазу попередньої оціночної місії ЄС 
щодо адаптації горизонтального та вертикального законодавства інфраструкту-
ри якості України до актів законодавства ЄС та отримано заключний звіт, у якому 
надано позитивну оцінку ступеня адаптації законодавства України до законо-
давства ЄС (понад 85%). 

На сьогодні здійснюється моніторинг врахування рекомендацій європейських 
експертів та триває друга фаза попередньої оціночної місії ЄС щодо готовності 
інституцій інфраструктури якості України функціонувати за оновленим законо-
давством, яка передбачає оцінку європейськими експертами системи стандар-
тизації та системи метрології України.
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САНІТАРНІ ТА ФІТОСАНІТАРНІ ЗАХОДИ 

Від набуття чинності Угоди в повному обсязі за напрямом Санітарні та фіто-
санітарні заходи (далі - СФЗ) Україна виконала зобов’язання на 64%. Так, у 2021 р. 
на виконання Угоди про асоціацію та з метою наближення вітчизняного законо-
давства до актів права ЄС було:

1. прийнято:

• Закон України «Про ветеринарну медицину» (№1206-IX від 04.02.2021 р.), 
яким впроваджуються стандарти ЄС у сфері здоров’я і благополуччя тварин, а 
також у сфері виробництва, обігу і застосування ветпрепаратів.

• Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
приведення законодавства України у сфері дитячого харчування у відповідність 
до вимог законодавства ЄС» (№ 1822-IX від 21.10.2021 р.), який має на меті імпле-
ментувати окремі акти законодавства ЄС щодо виробництва та обігу дитячого 
харчування.

2. розроблено та зареєстровано у Верховній Раді України такі законопроекти:

• «Про матеріали і предмети, що контактують з харчовими продуктами» (реє-
стр. № 4568 від 04.01.2021 р.), який 01.06.2021 р. прийнято в першому читанні, 
готується на друге читання;

• «Про захист рослин» (реєстр. № 4600 від 18.01.2021 р.). 03.03.2021 р. отрима-
но позитивний висновок Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європей-
ського Союзу;

• «Про особливості правової охорони географічних зазначень для сільсько-
господарської продукції та харчових продуктів, захист прав та застосування 
схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для сільськогоспо-
дарської продукції та харчових продуктів» (реєстр. № 5616 від 04.06.2021 р.).

• «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний 
контроль за обігом генетично модифікованих організмів і генетично модифіко-
ваної продукції для забезпечення продовольчої безпеки» (реєстр. № 5839 від 
05.08.2021).

• Проект Закону “Про географічні зазначення спиртних напоїв”, яким пропону-
ється запровадити регулювання щодо географічних зазначень спиртних напоїв, 
забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, які виробляють спирт-
ні напої та мають намір зареєструвати географічні зазначення для них (реєстр. № 
6480 від 28.12.2021 р.).
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• «Про внесення змін до деяких законів України щодо харчових продуктів та 
інших об’єктів санітарних заходів» (реєстр. № 6248 від 01.11.2021 р.), яким про-
понується удосконалити законодавство у сфері безпечності та якості харчових 
продуктів, гармонізувати його з законодавством ЄC, упорядкувати сфери мар-
кування і реалізації харчових продуктів.

Разом з тим, з 1 по 12 березня 2021 р. здійснювався аудит Європейської Ко-
місії з метою оцінки офіційного контролю над виробництвом та сертифікацією 
молока та молочних продуктів, призначених для експорту до ЄС. Станом на сьо-
годні Держпродспоживслужбою отримано звіт про результати аудиту та про-
позиції щодо подальшого експорту української продукції. Компетентний орган 
Європейської Комісії  (DG SANTE) в листі від 13.10.2021 на адресу Держпрод-
споживслужби повідомили про позитивний результат по закінченню аудиту, що 
проводився щодо українських виробників - експортерів молока та молочних 
продуктів для споживання людиною до ЄС, та про закриття всіх питань та реко-
мендацій стосовно вищезгаданого аудиту.  
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МИТНІ ПИТАННЯ

В Україні запроваджено програму авторизованого економічного оператора 
(АЕО), яка відповідає загальновизнаним європейським та міжнародним стандар-
там, що дозволить Україні укладати двосторонні угоди з іншими країнами про 
взаємне визнання АЕО, а українським АЕО користуватися суттєвими перевагами 
при митному оформленні , зокрема:

• для реалізації положень Закону України від 02.10.2019 № 141-ІХ «Про внесення 
змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизо-
ваних економічних операторів» прийнято всі необхідні підзаконні акти;

• у березні 2021 року Держмитслужба, за результатами проведення оцінки від-
повідності, прийняла рішення про надання першому підприємству статусу авто-
ризованого економічного оператора (АЕО), зокрема - публічному акціонерному 
товариству «Джей Ті Інтернешнл Україна» (м. Кременчук). АЕО – це особливий 
статус, який засвідчує високий ступінь довіри митниці до суб’єкта господарю-
вання та надає йому можливість користуватися перевагами та спеціальними 
спрощеннями при митному оформленні.

Запроваджено національну електронну транзитну систему з метою забезпе-
чення виконання митних формальностей та електронного обміну даними при 
застосуванні режиму спільного транзиту (перехідний етап до впровадження 
NCTS):

• для реалізації положень Закону України від 12.09.2019 № 78-IX «Про режим 
спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної сис-
теми», прийнято всі необхідні підзаконні акти;

• з 17.03.2021 р. розпочався етап національного застосування режиму спільно-
го транзиту та NCTS, протягом якого суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності 
можуть самостійно обирати одну з двох систем для поміщення товарів у режим 
транзиту: NCTS або національну систему контролю доставки товарів;

• з початку національного застосування NCTS, станом на 01 січня 2022 р. до 
системи подано 1329 декларацій Т1UA;

• з 23 по 25.11.2021 р. в Україні відбулася попередня оціночна місія Європей-
ської комісії та інших країн-учасниць Конвенції про процедуру спільного транзи-
ту щодо приєднання України до цієї Конвенції та NCTS. За попередньою інфор-
мацією  основна місія щодо приєднання України до Конвенції може відбутися 
вже в першій половині 2022 року. У разі позитивного результату Україна зможе 
розпочати міжнародне застосування NCTS до кінця 2022 року;
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• тривають роботи із забезпечення переходу до NCTS, фаза 5. Так, на початку 
вересня 2021 року було оголошено тендер на розробку програмного забезпе-
чення NCTS фаза 5. Тривають тендерні процедури. 

З 01.07.2021 Держмитслужба розпочала роботу у форматі єдиної юридичної 
особи. Завершено тестування посадових осіб митних органів з питань кваліфіка-
ції та благонадійності. У цьому контексті також підготовлено законопроект сто-
совно внесення  змін до Митного кодексу України щодо запровадження атеста-
ції посадових осіб митних органів. Прийняття зазначеного законопроекту дасть 
можливість врегулювати питання моніторингу та контролю кваліфікації та оцін-
ки доброчесності посадових осіб митних органів, запровадження процедури 
атестації посадових осіб Державної митної служби України та її територіальних 
органів на постійній основі.

З метою імплементації законодавства ЄС підготовлено, схвалено Урядом 
України та знаходяться на розгляді у Верховній Раді України законопроекти:

• «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо урегулювання проце-
дури складання митних декларацій на товари, які підпадають під різні товарні 
підпозиції згідно з УКТЗЕД, відповідно до Митного кодексу Європейського Со-
юзу”, (реєстр № 4517 від 18.12.2020, 22.09.2021 р., прийнято у першому читанні);

•  «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо приведення порядку 
визначення країни походження товару у відповідність із Митним кодексом Євро-
пейського Союзу” (реєстр № 5353 від 08.04.2021 р.);

• «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо виконання Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європей-
ським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами — членами, з ін-
шої сторони, в частині звільнення від сплати ввізного мита” (реєстр № 5810 від 
20.07.2021 р.).

З метою виконання Україною внутрішньодержавних процедур, необхідних 
для внесення змін до Протоколу І “Щодо визначення концепції “походження 
товарів” і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію, 
розроблено відповідні нормативні акти (проект розпорядження Уряду України та 
Закону України). 

Досягнуто домовленості із Стороною ЄС щодо оновленої редакції Додат-
ка XV “Наближення митного законодавства”. Подальша робота - імплементація 
Митного кодексу Союзу (Регламенту (ЄС) № 952/2013).



31

ПІДПРИЄМНИЦТВО 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ

З метою подальшої імплементації законодавства ЄС у сферах бухгалтерсько-
го обліку та аудиту Урядом внесено на розгляд Верховної Ради, розроблені Мін-
фіном, законопроекти:

• “Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансо-
ву звітність в Україні” (реєстр. № 6244 від 01.11.2021 р.);

• “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення право-
вих засад провадження аудиторської діяльності в Україні” (реєстр. № 6245 від 
01.11.2021 р.).

Продовжується опрацювання з ЄС на експертному рівні оновлення Додат-
ка XXXV “Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне 
управління, бухгалтерський облік та аудит” до Угоди про асоціацію.

КОНКУРЕНЦІЯ І ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА

10.06.2021 р. у Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону «Про 
внесення змін до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господа-
рювання» та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення контролю 
та моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання» (реєстрацій-
ний № 5648).

Протягом 2021 року Урядом затверджено такі критерії оцінки допустимості 
державної допомоги суб’єктам господарювання:

• Критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарюван-
ня у вугільній галузі (постанова Кабінету Міністрів України від 13.01.2021 № 38);

• Критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарюван-
ня на подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19 
(постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 200);

• Критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарюван-
ня на охорону навколишнього природного середовища (постанова Кабінету Мі-
ністрів України від 11.10.2021 № 1060).
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У рамках роботи із забезпечення прозорості у сфері державної допомоги 
здійснюється щорічне надання ЄС інформації про загальний обсяг, види та галу-
зевий розподіл державної допомоги, яка може вплинути на торгівлю. Річний звіт 
про надання державної допомоги суб’єктам господарювання в Україні за 2020 
р., затверджений розпорядженням Антимонопольного комітету України від 
26.08.2021 № 17-рп, направлено до Єврокомісії через контактний пункт Україн-
ської сторони.

АМКУ здійснюється інвентаризація державної допомоги, що існувала на день 
набрання чинності Законом України «Про державну допомогу суб’єктам госпо-
дарювання».

За результатами оцінки схем підтримки АМКУ надано зобов’язання надавачам 
державної допомоги привести схеми підтримки у відповідність до вказаного 
Закону та статті 262 Угоди про асоціацію в термін, встановлений статтею 267 
цієї Угоди – тобто до листопада 2022 року. Інформація щодо зазначених рішень 
міститься у відкритому доступі на офіційному веб-сайті АМКУ27, а також на Єди-
ному державному порталі відкритих даних

Наразі робота щодо приведення схем державної допомоги у відповідність до 
критеріїв, визначених у статтях 262 та 264 Угоди про асоціацію, зокрема, про-
довжується в межах:

• міжгалузевої робочої групи з питань державної допомоги щодо приведення 
потенційних заходів державної допомоги, передбачених Податковим та Митним 
кодексами України, у відповідність до Закону України «Про державну допомогу 
суб’єктам господарювання» та Угоди про асоціацію;

• робочої групи з питань визначення єдиних підходів для реформування систе-
ми підтримки відновлювальної енергетики України.

27  https://amcu.gov.ua/napryami/derzhavna-dopomoga/rishennya-komitetu-shchodo-chinnoyi-derzhavnoyi-dopomogi/
testovij-reyestr-chinnoyi-derzhavnoyi-dopomogi-do-02082017
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ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 

Виконано І та ІІ етапи Плану заходів з реалізації Стратегії реформування сис-
теми публічних закупівель (“дорожньої карти”). Триває робота щодо отримання 
офіційної оцінки виконання від Сторони ЄС. 

Розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України 
“Про публічні закупівлі” та інших законів України щодо удосконалення здійснення 
публічних закупівель”, в який включено вимоги, передбачені III етапом відповідно 
до додатків XXI-D та XXI-E до Глави 8 “Державні закупівлі” Розділу IV “Торгівля і 
питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію. Проводяться консультації 
зі Стороною ЄС щодо відкриття ринку публічних закупівель ЄС для українських 
учасників, у т.ч. в рамках Комітету асоціації Україна-ЄС у торговельному складі 
обговорюється питання про можливість впровадження міжнародного інстру-
менту закупівель ЄС в українське законодавство про публічні закупівлі. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

У рамках Угоди про асоціацію зобов’язання у сфері інтелектуальної власності 
передбачають спрощення процедури створення та комерційного використання 
інноваційних продуктів та продуктів творчої діяльності на території України та 
держав-членів ЄС, а також досягнення належного та ефективного рівня охорони 
і захисту прав інтелектуальної власності. Строк виконання зобов’язань, передба-
чених Угодою про асоціацію у сфері інтелектуальної власності, визначено Пла-
ном заходів з виконання Угоди про асоціацію на кінець 2023 року. При цьому у 
2021 році забезпечено виконання заходів, у наступних напрямках.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА

Для забезпечення виконання вимог статей 161-192 частини другої «Стандар-
ти, що стосуються прав інтелектуальної власності» Глави 9 Розділу IV «Торгівля та 
пов’язані з торгівлею питання» Угоди про асоціацію, а також інших міжнародних 
договорів і суспільних тенденцій, що стосуються авторського права і суміжних 
прав, Урядом внесено до Верховної Ради України проект Закону України «Про 
авторське і суміжне право» (за реєстр. № 5552-4 від 09.06.2021 р.) та проект За-
кону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні право-
порушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального 
кодексу України щодо відповідальності за порушення авторського права і (або) 
суміжних прав» (за реєстр. № 5643 від 09.06.2021 р.).

Проектами Законів передбачається суттєвий перегляд положень чинного За-
кону України «Про авторське право і суміжні права» та інших законодавчих актів, 
що стосуються питань авторського права і суміжних прав, у тому числі в частині 
посилення відповідальності за порушення відповідних прав.

ІНСТИТУЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ У СФЕРІ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Протягом 2021 р. було забезпечено реалізацію положень Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення Національ-
ного органу інтелектуальної власності» (№ 703-IX, набрав чинності 14.10.2020 
р.), яким утворено дворівневу структуру державної системи правової охорони 
інтелектуальної власності.
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З 14 жовтня 2020 р. Державне підприємство «Український інститут інтелек-
туальної власності» почало виконувати функції Національного органу інтелек-
туальної власності (далі – НОІВ) відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України «Про Національний орган інтелектуальної власності». Таким чином, 
протягом 2021 р. Міністерство економіки забезпечувало формування та реалі-
зацію державної політики у сфері інтелектуальної власності, а НОІВ виконувало 
певні функції щодо реалізації цієї політики.

КОЛЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОРСЬКИМИ ТА 
СУМІЖНИМИ ПРАВАМИ

Відповідно до Закону України «Про ефективне управління майновими права-
ми правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»  (№ 2415-VIII) 
Міністерство економіки здійснює забезпечення реєстрації організацій колек-
тивного управління (ОКУ), формує склад комісії з акредитації ОКУ, організовує 
відкриті конкурси з акредитації.

У 2021 році Міністерством зареєстровано 19 ОКУ.

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Для впровадження ефективних механізмів захисту прав інтелектуальної влас-
ності у частині цивільних заходів, процедур і засобів захисту, Урядом внесено 
до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної влас-
ності» ( реєстр. № 6464 від 24.12.2021).
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЖКГ 

Угода про асоціацію надає Україні можливість співпрацювати з ЄС у сфері під-
вищення енергоефективності.

З метою імплементації Договору про заснування Енергетичного Співтова-
риства та Угоди про асоціацію, зокрема щодо Директиви 2012/27/ЄС Європей-
ського парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р. про енергоефективність при-
йнято Закон України «Про енергетичну ефективність» № 1818-IX від 21.10.2021. 

Уряд вніс на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та 
електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» 
(реєстр. №4527 від 21.12.2020). Законопроект  21.10.2021 прийнято за основу. 
Основна мета цього проекту закону полягає в узгодженні положень чинного за-
конодавства України з правом ЄС в сфері розвитку високоефективної когенера-
ції, зокрема з Директивою 2004/8/ЄС та Директивою 2012/27/ЄС.

29 грудня 2021 року на засіданні Уряду схвалено Національний план дій з енер-
гоефективності на період до 2030 року  та 3-річний план заходів з його реаліза-
ції у 2021-2023 роках. Національний план розроблено Держенергоефективності 
спільно з Міненерго за участю Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Ос-
новна мета – встановити національну ціль з енергоефективності та заходи для 
її досягнення відповідно до європейських підходів Директиви 2012/27/ЄС «Про 
енергоефективність».

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову Кабінету Міністрів України 
від 22 вересня 2021 р. № 985 «Про збільшення статутного капіталу державної 
установи «Фонд енергоефективності».

Верховною Радою України прийнято Закон України від 2 грудня 2021 р. № 
1928-IX «Про Державний бюджет України на 2022 рік», де за бюджетною про-
грамою КПКВК 2751290 «Функціонування Фонду енергоефективності» передба-
чено видатки у сумі 2,6 млрд грн, що повністю відповідає міжнародно-правовим 
зобов’язанням України. 
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Україна та Європейський інвестиційний банк 09 листопада 2021 року підпи-
сали Угоди: 

• про Грант Фонду Е5Р (Проєкт «Енергоефективність громадських будівель 
в Україні») між Україною та Європейським інвестиційним банком та Угоди про 
надання інвестиційного гранту (Проєкт «Енергоефективність громадських буді-
вель в Україні»);

• про Грант Фонду Е5Р (Проєкт «Енергоефективність громадських будівель 
в Україні») між Україною та Європейським інвестиційним банком та Угоди про 
надання інвестиційного гранту (Проєкт «Енергоефективність громадських буді-
вель в Україні») . 

В той же час, відповідно до статті 9 Закону України «Про міжнародні договори 
України», Мінрегіоном розробляється проект Закону України «Про ратифікацію 
Угоди про Грант Фонду Е5Р (Проєкт «Енергоефективність громадських будівель 
в Україні») між Україною та Європейським інвестиційним банком та Угоди про 
надання інвестиційного гранту (Проєкт «Енергоефективність громадських буді-
вель в Україні») між Україною та Європейським інвестиційним банком». 

30 листопада 2021 року підписано Угоду про кредит і грант між Кабінетом 
Міністрів України, Кредитною установою для відбудови (KfW), Житомирською та 
Запорізькою міськими радами з реалізації проєкту «Енергоефективність у грома-
дах» на суму 26,5 млн євро (25,5 млн євро – кредитні кошти, 1 млн євро – гран-
тові кошти). Завдяки реалізації програми буде проведено комплексну термомо-
дернізацію у 80 громадських будівлях у Житомирі та Запоріжжі, що дозволить 
зменшити викиди в атмосферу СО2 і таким чином зробить внесок у досягнення 
кліматичних цілей. Крім того, вказана Угода - це черговий крок до енергонеза-
лежності України.

В рамках підготовки до 23-го Саміту Україна ЄС, який відбувся 12 жовтня 2021 
року, було внесено пропозиції щодо укладення Угоди щодо внесення змін до 
Угоди про фінансування заходу «Програма підтримки енергоефективності в 
Україні-EE4U». Зміни стосуються здебільшого продовження терміну дії Угоди, 
врегулювання питань діяльності Наглядової ради Фонду енергоефективності, 
врегулювання деяких, розбіжностей певних положень цієї Угоди. Водночас під-
готовку змін до Угод було призупинено (та перенесено строки на березень 2022 
року) у зв’язку із позицією Європейської сторони щодо необхідності в першу 
чергу вирішити проблему бюджетного фінансування Фонду.

23.11.2021 Уряд затвердив постанову «Про впровадження систем енерге-
тичного менеджменту та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України». Йдеться про впровадження енергоменеджменту у будівлях органів 
центральних та державних органів виконавчої влади, обласних державних адмі-
ністрацій та державних підприємств та установ.

Уряд вніс на розгляд Верховної Ради України проект Закону «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комп-
лексної термомодернізації будівель» (реєстр. №6485 від 29.12.2021).
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ПОДАЛЬШІ КРОКИ ТА ВИКЛИКИ:

• Ухвалити Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та елек-
тричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу».

• Ухвалити Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель».

• Реалізувати заходи, передбачені Національним планом дій із енергоефектив-
ності на період до 2030 року.

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ ТА ЕКОДИЗАЙН

Україна впроваджує важливий європейський інструмент у сфері енергоефек-
тивності — екодизайн. Досягнуто суттєвого прогресу в частині виконання вимог 
ЄС щодо запровадження енергетичного маркування енергоспоживчих продук-
тів та ухвалення технічних регламентів з екодизайну, які встановлюють вимоги 
до енергетичних характеристик таких продуктів.

На сьогодні прийнято 27 технічних регламенти з екодизайну та 15 - з енерге-
тичного маркування, зокрема за 2021 рік - 4 технічних регламенти з екодизай-
ну щодо місцевих обігрівачів, твердопаливних котлів, вентиляційних установок 
та  професійних холодильних шаф для зберігання, камер інтенсивного охоло-
дження та шокового замороження, конденсаторних агрегатів і холодильних 
установок. Також прийнято постанову КМУ з метою внесення змін до діючого 
законодавства в Україні, а саме до відповідних Технічних регламентів щодо енер-
гетичного маркування ряду енергоспоживчих продуктів і запроваджує систему 
енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів в інтернеті, що відпові-
датиме вимогам оновленого європейського законодавства у цій сфері.

Окрім того, у 2022 р. планується розроблення та прийняття 4 технічних регла-
ментів енергетичного маркування та 4 технічних регламентів щодо встановлен-
ня вимог до екодизайну за типами енергоспоживчої продукції.
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ЕНЕРГЕТИКА 

ЗАСТОСУВАННЯ ОНОВЛЕНОГО ДОДАТКА XXVII 

У 2016 році було узгоджено текст нової редакції Меморандуму про взаємо-
розуміння щодо стратегічного партнерства в енергетичній сфері між Україною 
та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атом-
ної енергії, який був підписаний у 2005  році. Нова редакція набула чинності 
25.11.2016 р. після його підписання. 

Рішенням № 1/2019 Ради асоціації Україна–ЄС від 08.07.2019 р. оновлено До-
даток XXVII до Угоди про асоціацію, який містить перелік обов’язкових до імпле-
ментації Україною актів  ЄС у сфері енергетики з метою інтеграції України до 
енергетичного ринку ЄС в секторах газу та електроенергії. Для його належної 
імплементації розроблено керівні принципи, які визначають механізм взаємо-
дії сторін під час консультацій щодо сумісності положень актів законодавства 
України з положеннями права ЄС. 

У подальшому необхідно продовжувати ефективні консультації із Європей-
ською Комісією відповідно до додатка XXVII-B до Угоди про асоціацію, врахуван-
ня їхніх результатів у процесі ухвалення законодавства.

СФЕРА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо сертифікації оператора системи передачі» від 15.04.2021 р. № 
1396.

17 грудня 2021 року національний Регулятор (НКРЕКП) сертифікував «Укре-
нерго» як оператора системи передачі європейського зразка за моделлю ISO, 
підтвердивши, таким чином, відповідність діяльності компанії європейським 
вимогам до прозорості та незалежності операторів системи передачі. Із завер-
шенням сертифікації, виконано вимогу Закону «Про ринок електричної енергії» 
та Директиви ЄС 2009/72/ЄС, яку Україна зобов’язалась імплементувати у своє 
законодавство, та відкрито шлях до офіційного членства в організації ENTSO-E. 
Це означає, що паралельно із підготовкою до синхронізації української енерго-
системи з європейською, яка запланована на 2023 рік, «Укренерго» зможе офі-
ційно стати частиною європейського об’єднання кращих ОСП Європи.28

28  Сертифікація «Укренерго» є однією з вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та Директиви Євро-
пейського Парламенту і Ради 2009/72/ ЄС, імплементація якої є невід’ємною частиною міжнародних зобов’язань Украї-
ни. Сертифікація також є необхідною умовою для отримання ліцензії на провадження діяльності з передачі електроенер-
гії в європейській моделі ринку, яка запроваджена в Україні 01 липня 2019 року. Сертифікат про незалежність системного 
оператора видає національний регулятор — НКРЕКП. Такий сертифікат підлягає підтвердженню Секретаріатом Енерге-
тичного співтовариства ЄС. 
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Для цього НЕК «Укренерго» у кінці 2021 року подало заявку на отримання ста-
тусу члена-спостерігача (observer-membership) в ENTSO-E.

Статус члена-спостерігача дозволить НЕК «Укренерго» брати участь у засі-
даннях Регіональної Групи ENTSO-E «Континентальна Європа». Також для «Укре-
нерго» ще до переходу на паралельну роботу з європейською мережею відкри-
ється можливість бути ближчими до формування внутрішніх політик ENTSO-E.

У подальшому необхідно забезпечити синхронізацію української енергетич-
ної системи з європейською енергетичною мережею ENTSO-E, включаючи пов-
ноцінне впровадження нової моделі ринку електроенергії відповідно до вимог 
Третього енергетичного пакету, та її відокремлення від енергетичних систем РФ 
та Білорусі відповідно (стаття 338, Додаток XXVII до Угоди про асоціацію).

СФЕРА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

З метою імплементації вимог Регламенту (ЄС) № 347/2013 Європейського 
Парламенту та Ради від 17 квітня 2013 р. про керівні принципи транс’європей-
ської енергетичної інфраструктури, Міненерго спільно з проектом технічної 
допомоги EU4Energy розробляється проект Закону України “Про проекти наці-
онального інтересу у сфері енергетики” спрямований на імплементацію Регла-
менту (ЄС) 347/2013 про керівні принципи для транс-європейської енергетичної 
інфраструктури. Прийняття зазначеного Закону сприятиме спільним регіональ-
ним інвестиціям в енергетичний сектор, реалізації проектів національного ін-
тересу в сфері енергетики за категоріями енергетичної інфраструктури.

З метою імплементації Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 
1227/2011 про цілісність та прозорість оптового енергетичного ринку (Регла-
мент REMIT) розроблено ряд законопроектів, зокрема: 

• проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо імплементації положень законодавства Європейського Союзу про до-
брочесність, прозорість та запобігання спотворенню конкуренції на оптових 
ринках” (№ 4503-д від 08.06.2021);

• проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо за-
побігання зловживанням на оптових енергетичних ринках (№ 5322 від 01.04.2021); 

• проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни з метою імплементації адаптованої версії Регламенту (ЄС) № 1227/2011 від 25 
жовтня 2011 року щодо доброчесності та прозорості оптового енергетичного 
ринку” (№ 5322-1 від 19.04.2021).
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ВУГІЛЬНА СФЕРА

Розпочато процес справедливої трансформації вугільних регіонів України. Це 
забезпечить комплексне розв’язання проблемних питань вугільних мономіст, 
зокрема в економічній, соціальній, культурній, житлово-комунальній та еколо-
гічній сфері, які виникають внаслідок зменшення видобутку вугілля та поступо-
вого закриття вугледобувних та суміжних підприємств. 

Кабінетом Міністрів України схвалено Концепцію Державної цільової програ-
ми справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 
року (постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 р. № 1024) 

На виконання вище зазначеної постанови розробляється проект Державної 
цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів на період до 
2030 року. 

З метою напрацювання спільних рекомендацій та пропозицій щодо забезпе-
чення справедливої трансформації вугільних регіонів України наказом Мінрегі-
ону від 25 листопада 2021 р. № 305 утворено Міжвідомчу робочу групу з роз-
роблення проекту Державної цільової програми справедливої трансформації 
вугільних регіонів на період до 2030 року. До зазначеної робочої групи увійш-
ли: представники заінтересованих ЦОВВ, територіальних громад, підприємств, 
установ у вугільній галузі, донорських організацій тощо. 

В той же час, Законом України «Про державний бюджет України на 2022 рік» 
передбачено субвенцію місцевим бюджетам на здійснення заходів справедли-
вої трансформації вугільних регіонів в сумі 118 млн грн. 

Мінрегіон активно заохочує всіх міжнародних партнерів долучатися до по-
літики справедливої трансформації в частині трансферу знань, розробки необ-
хідної нормативно-правової бази та створення мультидонорського фонду спра-
ведливої трансформації. 

21 грудня 2021 року учинено Угоду між Німецьким товариством міжнародно-
го співробітництва (GIZ) та Міністерством розвитку громад та територій України 
про реалізацію проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка структур-
них змін у вугільних регіонах України».

Для подолання кризових явищ у вітчизняній вугільній галузі, розроблено про-
ект Концепції державної цільової програми реформування вугільної галузі та 
проект Закону про реформування вугільної галузі.
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СФЕРА ГАЗУ

Наразі державна політика регулювання ринку газу значною мірою відкориго-
вана відповідно до міжнародних зобов’язань шляхом імплементації актів енер-
гетичного права ЄС, реформування вертикально інтегрованих компаній та ство-
рення умов для інтеграції енергетичної системи України в енергетичні системи 
ЄС. На сьогодні, в результаті переходу на добове балансування, Україна повні-
стю синхронізована з Європою з точки зору режиму роботи газового ринку. Ух-
валено низку актів вторинного законодавства згідно з вимогами Третього енер-
гетичного пакету у формі, адаптованій для Енергетичного Співтовариства. На 
основі цих актів нині функціонує лібералізований ринок природного газу. 

Оскільки ринок природного газу майже повністю реформований згідно пра-
вил і стандартів ЄС, наступним завданням є також запровадження механізму 
технічного регулювання щодо якості природного газу, що відповідатиме євро-
пейським і міжнародним стандартам. 

Тож у 2022 році очікуємо на підготовку та прийняття Урядом проекту поста-
нови «Про затвердження Технічного регламенту природного газу», що створить 
умови для усунення технічних бар’єрів у торгівлі, забезпечить можливість здійс-
нення незалежного контролю та оцінки відповідності природного газу, призна-
ченого для споживачів України.

Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за 
обсягом газу в одиницях енергії» № 1850-IX від 02.11.2021.

У ПОДАЛЬШОМУ НЕОБХІДНО ЗАБЕЗПЕЧИТИ: 

• забезпечити повну інтеграцію в систему транспортування газу ENTSO-G.

• перегляд принципу застосування мережевих кодексів ЄС на кордоні ЄС – 
Договірних сторін Енергетичного Співтовариства з метою подальшої інтеграції 
ринку газу та для посилення енергетичної безпеки в регіоні.

• створення додаткових потужностей для транспортування газу з країн-членів 
ЄС в Україну та підписання додаткових угод про взаємодію в частині забезпе-
чення безпеки постачання в регіоні.

• В частині нормативного регулювання:

 ° прийняття законів, що стосуються прозорості на оптових енергетичних 
ринках REMIT з метою імплементації Регламенту Європейського Парла-
менту та Ради (ЄС) 1227/2011 про цілісність та прозорість оптового енерге-
тичного ринку (Регламент REMIT).

 ° прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про створення інфор-
маційної бази даних споживання природного газу».

https://zakon.rada.gov.ua/go/1850-IX
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СФЕРА НАФТИ

Міненерго працює над створенням цілісної системи моніторингу ринку на-
фтопродуктів. Насамперед це стосується рівня якості й безпечності нафтопро-
дуктів, а також механізму прозорого формування ринкових цін на нафтопродук-
ти та скраплений газ.

Тож наразі Міненерго готує та очікує у 2022 році на прийняття Урядом від-
повідного проекту постанови стосовно проведення моніторингу ринків нафти, 
нафтопродуктів та скрапленого газу в Україні.

ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА

Уряд вніс на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про вне-
сення змін до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну 
безпеку» щодо експерта з радіаційного захисту». Законопроект 21.12.2020 заре-
єстровано у Верховній Раді України під номером 3869 від 16.07.2020. Основна 
мета цього проекту закону полягає в запровадженні практики консультування 
суб’єктів діяльності в сфері використання ядерної енергії з експертами з радіа-
ційного захисту щодо дотримання вимог законодавства з питань ядерної та ра-
діаційної безпеки.

Також у 2021 році є такі розроблені та подані до Верховної Ради України зако-
нопроекти:

• Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про викори-
стання ядерної енергії та радіаційну безпеку». Законопроект розроблений з ме-
тою приведення до положень Директив Ради 2014/87/Євратом та 2013/59/Єв-
ратом положень Закону, які стосуються удосконалення ядерного законодавства 
на виконання пунктів 189, 190 Плану законопроектної роботи Верховної Ради 
України на 2021 рік. Законопроект поданий Кабінетом Міністрів України до Вер-
ховної Ради України та зареєстрований за № 5860 від 20.08.2021 та знаходиться 
на опрацюванні в Комітетах Верховної Ради України.

• Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвіль-
ну діяльність у сфері використання ядерної енергії». Законопроект розроблений 
з метою імплементації положень Директиви Ради 2013/59/Євратом, зокрема, 
щодо оптимізації дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії на 
виконання пункту 187 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 
2021 рік. Законопроект поданий Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради 
України та зареєстрований за № 6425 від 13.12.2021.
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У ПОДАЛЬШОМУ НЕОБХІДНО: 

• забезпечити подальшу ефективну імплементацію наближеного законодав-
ства та відображення змін у праві Європейського Союзу в енергетичному зако-
нодавстві України в частині забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. 

• ухвалити Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про викори-
стання ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо експерта з радіаційного за-
хисту» (№ 3869 від 16 липня 2020 року).

• ухвалити Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про викори-
стання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (№ 5860 від 20.08.2021 року).

• ухвалити Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну 
діяльність у сфері використання ядерної енергії» (№ 6425 від 13.12.2021 року).
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ОПОДАТКУВАННЯ 

25.01.2021 Мінфіном отримано висновок Генерального директорату з питань 
податків та митного союзу Європейської Комісії щодо імплементації Директи-
ви Ради ЄС №  2006/112/ЄС від 28.11.2006  року (про спільну систему податку 
на додану вартість) до національного податкового законодавства, згідно із яким  
національне податкове законодавство України в частині податку на додану вар-
тість в цілому відповідає законодавству ЄС, зокрема статті 353 та Додатку XXVIII 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

30.11.2021 Верховною Радою України прийнято Закон України № 1914-IX “Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень”, розро-
блений Міністерством фінансів України, яким, зокрема, передбачено на вико-
нання Угоди про асоціацію:

• з метою приведення правил оподаткування пива у відповідність до статті 3 
Директиви Ради 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 (щодо гармонізації структур акцизних 
зборів на спирт та алкогольні напої), замінити діючу в Україні ставку акцизу на 
пиво за 1 л готової продукції  на ставку в залежності від фактичної міцності гото-
вої продукції - за 1 л 100-відсоткового спирту;

• з метою імплементації положень статей 344 та 346 Директиви Ради 2006/112/
ЄС від 28.11.2006 (про спільну систему податку на додану вартість) додано ви-
значення поняття «інвестиційне золото» та надано звільнення від оподаткуван-
ня податком на додану вартість операцій з інвестиційним золотом.

Також 03.06.2021 Верховною Радою України прийнято Закон України № 1525-
IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподат-
кування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво 
та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування по-
датком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних 
послуг фізичним особам”, який  передбачає, з метою оподаткування ПДВ, визна-
чення місця постачання електронних послуг та визначення платником подат-
ку особи нерезидента, яка не має постійного представництва та яка постачає 
фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких розташовано на 
митній території України.

Щодо подальшої роботи у 2022 році важливим етапом є отримання від Сто-
рони ЄС оцінки виконання Україною зобов’язань з приведення національного 
податкового законодавства у відповідність до положень  Директиви 2011/64/ЄC  
та Директиви 92/83/ЄЕС.
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СТАТИСТИКА ТА ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ 

Розроблено проект Методологічних положень зі статистики професійного 
навчання та навчання протягом життя, який визначає методологію проведення 
державного статистичного спостереження щодо участі дорослих у професійній 
освіті та навчанні протягом життя. Водночас Планом заходів з виконання Угоди 
про асоціацію передбачено розроблення законопроєкту «Про освіту дорос-
лих», таким чином -  відповідні методологічні положення будуть затверджені на-
казом Держстату після прийняття вказаного законопроекту.

Розроблено проект Закону України “Про офіційну статистику” (нова редакція 
Закону України “Про державну статистику”), метою якого є гармонізація держав-
ної статистики зі статистичною системою ЄС, створення умов для провадження 
діяльності органів національної системи державної статистики згідно із загаль-
ноприйнятими принципами світової та європейської статистичної практики. За-
конопроект було схвалено на засіданні Уряду та направлено на розгляд Парла-
менту29.

З метою імплементації Регламенту № 2018/1091 необхідно затвердити мето-
дологію та звітно-статистичну документацію спостереження щодо структури 
аграрних господарств. 

29  https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/27609 
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НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА 
ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

ЗМІНА КЛІМАТУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ КУРС

Питання зміни клімату залишається пріоритетним на порядку денному світо-
вої спільноти та визнане одним із найбільш гострих світових викликів, осторонь 
яких Україна не може залишатися.

З метою попередження невідворотних наслідків, пов’язаних із такими гло-
бальними цивілізаційними викликами, в ЄС було ухвалено Європейський зеле-
ний курс (ЄЗК).

Україна поділяє мету та цілі Європейського зеленого курсу, якими є сталий 
зелений перехід до кліматично-нейтральної Європи до 2050 року, суттєве ско-
рочення викидів парникових газів, декарбонізація вугільного сектору, управління 
відходами, стійке лісове господарство, збереження біорізноманіття тощо.

З цією метою постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 
33 було утворено міжвідомчу робочу групу з питань координації 2 подолання 
наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської Комісії «Європейський 
зелений курс».

Також постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 265 
утворено робочу групу для узгодження підходу щодо застосування до України 
механізму коригування вуглецю на кордоні для проведення консультацій з Єв-
ропейською Комісією та затверджено положення про неї та її посадовий склад.

16 квітня 2021 року відбулося установче засідання робочої групи, за результа-
тами якого було прийнято рішення щодо продовження консультацій з Європей-
ською Комісією стосовно запровадження в Україні системи торгівлі викидами 
парникових газів та її співвідношення з Європейською системою торгівлі вики-
дами, враховуючи національні особливості, а також потенційний вплив механіз-
му коригування вуглецю на кордоні (далі – СВАМ).

У ході 23-го Саміту Україна-ЄС, який проходив 12 жовтня 2021 року, було при-
ділено окрему увагу питанню СВАМ. Зокрема, Сторона ЄС висловила підтримку 
України у питанні “зеленого” переходу, у тому числі, щодо розробки політики 
вуглецевого ціноутворення у контексті CBAM.
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Уряд схвалив другий Національно визначений внесок України до Паризької 
Угоди (НВВ2), що передбачає до 2030 року скоротити викиди до рівня 35% по-
рівняно з 1990 роком, чим підтвердив свої зобов’язання в рамках Паризької уго-
ди та прагнення до суттєвого зниження викидів парникових газів.

31.07.2021 року НВВ було розміщено на офіційному веб-сайті Секретаріату 
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату30.

Міндовкілля працює над розробкою плану заходів з реалізації Оновленого на-
ціонально визначеного внеску України до Паризької угоди, що включатиме пе-
релік ключових секторів, необхідних трансформацій та заходів, що забезпечува-
тимуть реалізацію таких трансформацій до 2030 року.

Оскільки реалізація кліматичних цілей передбачає ряд ключових трансфор-
мацій у сфері енергоефективності, постачання енергоресурсів, промисловості, 
необхідним є залучення та розробка фінансових інструментів для підтримки та-
ких трансформацій.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 року № 1363 
схвалено Стратегію екобезпеки і адаптації до зміни клімату на період до 2030 
року разом з операційним планом щодо її виконання із терміном до 2024 року.

Делегацією України забезпечено участь у 26 Конференції сторін Рамкової 
конвенції ООН зі змін клімату (СОР26), що відбулася з 31 жовтня по 13 листопа-
да 2021 року у місті Глазго, та яка завершилася успішним прийняттям основних 
рішень. В рамках СОР26 Україна також приєдналась до ряду важливих міжнарод-
них ініціатив та декларацій, серед яких: Глобальна ініціатива щодо скорочення 
викидів метану (Global Methane Pledge); Альянс щодо припинення використання 
вугілля при виробництві електричної енергії (Power Past Coal Alliance); Деклара-
ція лідерів Глазго про стале лісо- та землекористування; Заява щодо галузевих 
проривів у Глазго (Glasgow Breakthroughs).

В ході СОР26 всі країни підтримали прагнення утримати глобальне потеплін-
ня на рівні 1,5 С відповідно до мети Паризької Угоди. Було завершено «книгу 
правил» Паризької Угоди, а також сторони дійшли згоди запровадження міжна-
родних ринкових та неринкових механізмів співпраці за Статтею 6 Угоди.

З метою комплексного та повноцінного запуску системи моніторингу, звіт-
ності та верифікації викидів парникових газів (далі – МЗВ) Міндовкілля, як упов-
новаженим органом у сфері МЗВ, прийнято накази «Про затвердження Поряд-
ку державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності 
та верифікації викидів парникових газів» (від 03.02.2021 № 75, зареєстровано 
у Мін’юсті 01.04.2021 за № 428/36050), «Про затвердження типових форм до-
кументів у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових га-
зів та вимог до їх заповнення» (від 15.02.2021 № 113, зареєстровано у Мін’юс-
ті 14.04.2021 за № 498/36120), «Про затвердження Порядку ведення Єдиного 
реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» (від 
08.06.2021 № 370, зареєстровано у Мін’юсті 13.08.2021 за № 1060/36682).

30 https://www4.unfccc.int
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Також прийнято наказ Міндовкілля від 13.10.2021 № 671 «Про затвердження 
Методичних рекомендацій з оцінки викидів парникових газів за видами діяльно-
сті установок».

Згідно з Законом про МЗВ, система МЗВ запрацювала в Україні, починаючи з 
01.01.2021, та перші достовірні і верифіковані дані про фактичні викиди парни-
кових газів на рівні установок будуть отримані не раніше 31.03.2022. Враховуючи 
необхідність забезпечення репрезентативності та порівнюваності даних після 
запуску системи МЗВ та 6 її функціонування за період принаймні трьох років, 
впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів (далі – СТВ) 
в Україні повинно здійснюватися не раніше 2025 року.

З огляду на схвалення оновленого національно визначеного внеску до Па-
ризької Угоди, а також плани Європейської Комісії розробити та запровадити 
механізм вуглецевого коригування на кордоні (CBAM), який матиме вплив на 
можливості експорту продукції українських виробників до країн ЄС, питання 
впровадження СТВ в Україні набуває особливої актуальності.

Запровадження СТВ створить передумови як для ефективної реалізації між-
народних зобов’язань щодо обмеження викидів парникових газів, переговорів 
щодо особливостей двосторонньої співпраці між Україною та ЄС в межах ме-
ханізму вуглецевого коригування імпорту, так і для досягнення більш глобальної 
мети стримування зростання середньої температури планети на рівні до 1,5°С.

ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ, ПРОМИСЛОВЕ 
ЗАБРУДНЕННЯ

Проект Закону України «Про Національний реєстр викидів та перенесення 
забруднювачів» зареєстровано у Верховній Раді України (реєстрац. № 6477 від 
28.12.2021).

З метою імплементації окремих положень Директиви 2010/75/ЄС на розгяді 
Верховної Ради перебувають проекти Законів України “Про інтегроване запобі-
гання та контроль промислового забруднення” (реєстрац.№ 6004 від 07.09.2021), 
“Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результа-
ті промислової діяльності” (6004-1 від 07.09.2021), “Про забезпечення консти-
туційних прав громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля” (6004-2 від 
22.09.2021). Слід зазначити, що прийняття законопроектів 6004 або 6004-2, як 
таких, що в цілому відповідають Угоді про асоціацію, та які в рамках передба-
ченого ними обсягу транспонування спрямовані на встановлення сумісного з 
acquis ЄС регулювання  дозволить забезпечити впровадження механізмів комп-
лексного запобігання, контролю та скорочення промислового забруднення, у 
тому числі скорочення викидів у повітря, воду та ґрунти і запобігання накопи-
ченню відходів з метою досягнення високого рівня захисту довкілля в цілому.
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ОХОРОНА ПРИРОДИ, ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Урядом схвалено Державну стратегію управління лісами України до 2035 року, 
у якій, зокрема, передбачено: запровадження ефективного управління лісами 
шляхом реформування діючої системи; забезпечення стійкості лісів до зміни 
клімату; проведення цифровізації галузі; розвиток рекреації; розвиток наукового 
потенціалу та створення належної системи підготовки фахівців.

Також в частині лісової політики здійснюються активні заходи щодо впрова-
дження національної інвентаризації лісів України, реалізації програми Президен-
та України «Зелена країна».

Україна приєдналася до Конвенції про Європейський інститут лісу, що спри-
ятиме активізації науково-дослідного потенціалу та ефективному об›єднанню 
наявних ресурсів багатьох європейських країн у сфері лісових наукових дослі-
джень та передових методів і технологій лісоуправління.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про терито-
рії Смарагдової мережі» (реєстр. № 4461 від 04.12.2020).

Протягом 2021 ріку кількість об’єктів та територій природно-заповідного 
фонду загальнодержавного та місцевого значення збільшилась на  163 одиниці 
загальною площею 16086,85 га та затверджено плани дій щодо збереження рисі 
євразійської, морських ссавців, осетрових видів риб, бурого ведмедя.

Було презентовано інвестиційний атлас надрокористувача щодо стратегічних 
та критичних мінералів, який налічує ділянки із покладами рідкоземельних міне-
ралів (літію, титану, нікелю, кобальту, хрому, танталу, ніобію, цирконію, скандію, 
молібдену, золота та урану) та які можна придбати на електронних 3 аукціонах 
з прозорим механізмом розрахунку початкової вартості шляхом номінування 
привабливих об’єктів.

Також Уряд схвалив проекти Законів України «Про внесення змін до Загально-
державної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 
2030 року» та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забез-
печення розвитку мінерально-сировинної бази України», а також розроблено 
проект Кодексу України про надра.

ЯКІСТЬ ВОДИ ТА УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ, 
ВКЛЮЧАЮЧИ МОРСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Урядом схвалено Морську природоохоронну стратегію України, основними 
завданнями якої є підготовка та впровадження морських національних планів дій 
для досягнення та підтримки «доброго» екологічного стану Азовського і Чорно-
го морів на шестирічний період; реалізація програми державного екологічного 
моніторингу морів України; розроблення та впровадження планів інтегрованого 
управління прибережними територіями Азовського і Чорного морів.
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З метою імплементації Директиви Ради 91/271/ЄЕС «Про очистку міських 
стічних вод» від 21 травня 1991 року розроблено та зареєстровано у Верховній 
Раді України проект Закону України “Про водовідведення стічних вод населених 
пунктів” (реєстрац.№ 6478 від 28.12.2021).

Здійснено базову оцінку стану морських вод Азовського та Чорного морів у 
межах виключної морської (економічної) зони та територіального моря України, 
проведено скринінг забруднюючих речовин в басейнах річок Дніпро, Дністер та 
Сіверський Донець; відкрито 4 сучасні лабораторії моніторингу вод, обладнані 
за найкращими європейськими стандартами; завершено всі міжнародні проце-
дури для отримання Україною від Бельгії легендарного науково-дослідного суд-
на «Бельгіка». Тепер це судно «Борис Александров».

Основним пріоритетом державної політики у сфері охорони вод та сталого 
використання водних ресурсів є реформування державної системи управління 
шляхом забезпечення її переходу до басейнової моделі.

Так, відповідно до Указу Президента України «Про рішення Ради національ-
ної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози 
національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо 
їх нейтралізації» розпочато процес запровадження управління водними ресур-
сами за басейновим принципом та заходи для захисту і відновлення природних 
екосистем, таких як ліси, водно-болотні угіддя і річки. 

Розробляється проект Стратегії розвитку водної політики України – Водна 
стратегія України.

Визначені зони, вразливі до нітратного забруднення, що запускає імплемен-
тацію нітратної директиви ЄС (наказ Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів України 15 квітня 2021 року № 244, зареєстровано в Міністерстві юсти-
ції України 10 червня 2021 р. за № 776/36398 ).

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ТА РЕСУРСАМИ, ЕКОЛОГІЧНА 
БЕЗПЕКА

Розроблено проект Закону України «Про хімічну безпеку та поводження з хі-
мічними речовинами». Законопроект передбачає введення реєстрації хімічних 
речовин, оцінки їх безпечності за ризик-орієнтованим підходом, впровадження 
обмежень та виведення з ринку небезпечних хімічних речовин.

7 листопада 2021 року набув чинності Технічний регламент обмеження вмісту 
свинцю в лакофарбових матеріалах і сировинних компонентах, за якими вміст 
свинцю, а також його сполук у лакофарбових матеріалах побутового призна-
чення не має перевищувати 0,009 %, або 90 мг/кг, або 90 ррm у сухому залишку.
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Прийнято Закон України «Про обмеження обігу пластикових пакетів на тери-
торії України», спрямований на зменшення обсягу використання в Україні плас-
тикових пакетів з метою поліпшення стану навколишнього природного середо-
вища.

Розроблено проект Закону України «Про обмеження виробництва та обігу 
пластикової продукції одноразового використання на території України» (реє-
стр. № № 6077 від 21.09.2021).

Проект Закону «Про управління відходами» (реєстрац. № 2207-1-д від 
04.06.2020) готується до другого читання у Верховній Раді України. Законопро-
ект передбачає запровадження ієрархії поводження з відходами, розширену від-
повідальність виробника, електронної інформаційної системи управління відхо-
дами для забезпечення прозорості у галузі та уникнення корупційних ризиків. У 
законопроекті пропонується вирішити такі проблеми, як безконтрольне захоро-
нення відходів на звалищах, які не відповідають екологічним нормам; фіктивної 
переробки відходів, коли фактично вони переробляються лише за документами; 
здійснення різних операцій з відходами без дозвільної документації.

Також Верховною Радою України розглядаються законопроекти: «Про відхо-
ди електронного та електричного обладнання» (реєстр. № 2350 від 30.10.2019), 
«Про батареї та акумулятори» (реєстр. № 2352 від 30.10.2019),

ЕКОЛОГІЧНЕ УРЯДУВАННЯ

У Верховній Раді України прийнято у першому читанні проект Закону України 
“Про державний екологічний контроль” (реєстрац.№ 3091 від 19.02.2020).

Створено Єдину екологічну платформу «ЕкоСистема» як єдиний ресурс пе-
ревіреної екологічної інформації та інструмент отримання екологічних адмінпо-
слуг. Наразі в ЕкоСистемі вже доступні 7 послуг: висновок про транскордонне 
перевезення відходів, що внесені до Зеленого переліку, ліцензія на операції з 
небезпечними відходами та інші. Загалом будуть оцифровані 29 адмінпослуг та 
інтегровані із порталом Дія.

Також в ЕкоСистемі вже доступні понад 40 реєстрів із достовірною інформа-
цією про довкілля.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 443-р за-
тверджено Національний план дій з охорони навколишнього природного сере-
довища до 2025 року. Цілі Нацплану: сформувати в суспільстві екологічні цінно-
сті і засади сталого споживання та виробництва, забезпечити сталий розвиток 
природно-ресурсного потенціалу України, інтегрувати екологічну політику в усі 
сфери соціально-економічного розвитку України, знизити екологічні ризики для 
мінімізації їх впливу на екосистеми та здоров’я українців, удосконалити та роз-
винути державну систему природоохоронного управління.
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ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, 
ПОШТОВІ ТА КУР’ЄРСЬКІ ПОСЛУГИ, ЦИФРОВА 
ІНТЕГРАЦІЯ

12 жовтня в межах 23-го Саміту Україна — ЄС укладено Угоду про Спільний 
авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом, яка відкриває “авіа-
ційний безвіз” одночасно для українських та європейських авіаперевізників.

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Прийнято Закон України «Про мультимодальні перевезення» від 17.11.2021 
року 1887-IX, який визначає правові та організаційні засади мультимодальних 
перевезень і спрямований на створення умов для їх розвитку та вдосконален-
ня, заохочення використання більш екологічно чистих видів транспорту з метою 
охорони довкілля, запобігання змінам клімату та надмірному споживанню енер-
гії.

Також очікують на прийняття Верховною Радою України проекти Законів 
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за викори-
стання автомобільних доріг загального користування» (реєстр. № 6087 від 
23.09.2021);  «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо плати за 
використання автомобільних доріг загального користування» (реєстр. № 6088 
від 23.09.2021); проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 
порушення вимог законодавства про плату за використання автомобільних до-
ріг загального користування» (реєстр. № 6089 від 23.09.2021); «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання ринку послуг ав-
томобільного транспорту в Україні з метою приведення їх у відповідність з актом 
Європейського Союзу» (реєстр. №4560 від 30.12.2020), розроблений з метою 
імпелементації  положень Регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парла-
менту та Ради від 21.10.2009, що запроваджує загальні правила стосовно умов 
допуску до роботи операторів автомобільних перевезень та скасування Дирек-
тиви Ради № 96/26/ЄС.

Зазначені вище законопроекти (№6087, №6088, №6089) розроблено з метою 
адаптації нормативно-правових актів України до актів Європейського Союзу, 
зокрема Директиви 1999/62/ЕС від 17 червня 1999 року про збори з транспорт-
них засобів для перевезення товарів великої ваги за використання певних інфра-
структур.
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З метою врегулювання ситуації щодо порушення умов доступу України до 
ринку автомобільних перевезень ЄС відповідно до статті 136 Угоди про асоціа-
цію, що закріплює зобов’язання сторін не погіршувати умов взаємного доступу 
на ринок, було утворено міжвідомчу робочу групу із забезпечення захисту прав 
та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках Угоди про асоці-
ацію у зв’язку із скороченням квоти дозволів на здійснення міжнародних вантаж-
них автомобільних перевезень. 

МОРСЬКИЙ ТА ВНУТРІШНІЙ ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

У результаті важливих змін до вимог безпеки та контролю у липні 2021 року 
український прапор вийшов з Чорного списку Паризького меморандуму та за-
раз перебуває в сірій зоні.

Прийнято постанову «Про затвердження Технічного регламенту морського 
обладнання» 30.06.2021 № 676, який визначає вимоги до морського обладнання 
та встановлює єдині механізми оцінювання відповідності характеристик безпе-
ки морського обладнання з урахуванням вимог Директиви 2014/90ЄС.

Прийнято постанову “Про затвердження Технічного регламенту прогулян-
кових суден і водних мотоциклів” від 23 грудня 2021 р. № 1381,  який визначає 
вимоги до їх конструкції, побудови, процедури підтвердження їх відповідності, 
а також вимоги до маркування та введення в обіг, що відповідатиме нормам Ди-
рективи 2013/53/ЄС.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до По-
рядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги Украї-
ни» 19.05.2021 за № 500 з метою встановлення вимог про подвійний корпус або 
еквівалентну конструкцію для нафтоналивних суден.

ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА,  РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОЇ 
МЕРЕЖІ, БЕЗПЕКА ПЕРЕВЕЗЕНЬ

З метою визначення кроків з реалізації завдань та заходів глобальних пріори-
тетів транспортної політики, формування ефективного державного управління 
та напрямку розвитку галузі затверджено План заходів з реалізації Національної 
транспортної стратегії України на період до 2030 року (розпорядження КМУ від 
7 квітня 2021 р. № 321-р). 

Досягнуто значного результату зі сторони України щодо входження тран-
спортної мережі України до індикативних мап TEN-T. Українська сторона нада-
ла всю інформацію та матеріали Стороні ЄС у травні 2021 року, необхідні для 
початку процедури включення внутрішніх водних шляхів до індикативних мап 
TEN-T (І етап — річка Південний Буг та річка Дніпро, ІІ етап — річка Дунай).
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Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 № 491, якою 
імплементовано низку актів законодавства ЄС, передбачених Додатком ХХХІІ 
Угоди про асоціацію у частині розподілу професійної компетенції між переві-
зниками та надавачами послуг, права та обов›язки пасажирів і суб›єктів госпо-
дарювання, а також  впровадження системи моніторингу  якості надання послуг.

ПОШТОВИЙ ЗВ’ЯЗОК 

У першому читанні прийнято проект Закону України «Про поштовий зв’язок» 
(реєстр. № 4353 від 10.11.2020), який спрямовано на визначення правової осно-
ви діяльності у сфері надання послуг поштового зв›язку, зокрема повноважен-
ня центральних органів виконавчої влади та національного регулятора; права 
та обов›язки операторів поштового зв›язку та користувачів зазначених послуг; 
врегулювати засади відповідальності операторів поштового зв›язку та користу-
вачів послуг у цій сфері. Проект закону гармонізує національне законодавство 
із законодавством ЄС у сфері надання послуг поштового зв›язку шляхом імпле-
ментації положень Директиви 97/67/ЄС.

ЦИФРОВА ІНТЕГРАЦІЯ

Рішенням № 1/2021 Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі 
від 22.11.2021 було оновлено Доповнення XVII-3 (Правила, що застосовуються 
до телекомунікаційних послуг) Додатка XVII до Угоди про асоціацію. 

Актуалізовано Дорожню карту інтеграції України до Єдиного цифрового рин-
ку ЄС з урахуванням розвитку права ЄС. Згідно з операційними висновками 
за результатами шостого засідання КАТС Україна зобов’язалась продовжувати 
імплементацію Дорожньої карти інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС на 
виконання оновленого Доповнення XVII-3 Угоди про асоціацію. 

Прийнято Закон України «Про електронні комунікації», який набув чинності з 
1 січня 2022 року та реформує застарілі регуляторні рамки в сфері електронних 
комунікацій відповідно до найновіших європейських норм. Закон України «Про 
електронні комунікації» спрямований на: 

• встановлення правової основи діяльності у сферах електронних комунікацій 
та радіочастотного спектру; 

• визначення повноважень держави щодо управління та регулювання зазначе-
ної діяльності;

• визначення прав, обов›язків та засади відповідальності фізичних і юридичних 
осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються електронними кому-
нікаційними послугами.

https://ips.ligazakon.net/document/EU940038?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress05
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Закон не тільки регулює відносини на ринку — між державою, надавачами та 
користувачами послуг, а й наближає Україну до європейських стандартів у сфері 
електронних комунікацій. 

Україна однією з перших серед країн-партнерів ЄС імплементує у своє за-
конодавство положення європейського Кодексу електронних комунікацій, який 
сприяє: 

• конкуренції на ринку послуг електронних комунікацій; 

• підключенню та доступу населення до високошвидкісного інтернету; 

• розвитку внутрішнього ринку завдяки усуненню зайвих регуляторних бар’є-
рів; 

• захисту інтересів споживачів. 

Верховна Рада прийняла 16.12.2021 в другому читанні та в цілому законопро-
ект № 6055 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 
сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг 
поштового зв’язку», який спрямований на трансформацію діючого регулятора 
відповідно до змін, які передбачені у Законі «Про електронні комунікації». 

Національна комісія буде визначати населені пункти без фіксованого інтер-
нету, мобільного зв’язку та буде моніторити надання таких послуг; здійснювати 
державний нагляд за діяльністю операторів/провайдерів та надавачів поштових 
послуг; моніторити якість електронних комунікаційних послуг. Ухвалення цього 
закону — це ще один важливий крок для входу України в Єдиний європейський 
цифровий ринок, оскільки сфера електронних комунікацій є основою для роз-
витку цифрових послуг. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2021 № 1069-р затвер-
джено план заходів з розвитку широкосмугового доступу до Інтернету на 2021-
2022 роки. 

Прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 407 з метою 
врегулювання питань законодавчого забезпечення вільного руху неперсональ-
них даних.

Станом на грудень 2021 року в Україні доступно онлайн 120 державних по-
слуг (70 з них на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг, які до-
ступні за посиланням https://diia.gov.ua/). 
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ДОВІРЧІ ПОСЛУГИ

Україна докладає зусиль, щоб забезпечити громадян та бізнес доступними і 
безпечними електронними довірчими послугами. Для цього реалізується спіль-
ний з ЄС план щодо електронних довірчих послуг з перспективою укладення 
угоди про взаємне визнання електронних довірчих послуг. Це надасть нові мож-
ливості для співпраці онлайн між європейськими та українськими підприємства-
ми, розвитку транскордонної електронної торгівлі з ЄС та забезпечить можли-
вість отримувати онлайн послуги громадянами транскордонно.

З метою досягнення повної правової еквівалентності з правом ЄС, Урядом 
внесено на розгляд Верховної Ради, розроблений Мінцифри, пакет законопро-
ектів у сфері електронних довірчих послуг (№ 6173 від 12.10.2021, № 6097 від 
24.09.2021, № 6085 від 23.09.2021, № 6086 від 23.09.2021).

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ

З метою підвищення ефективності послуги з перенесення абонентського 
номера, запровадженої з 2019 року у рамках імплементації положень Дирек-
тиви 2002/22/ЄС про універсальні послуги, Національною комісією, що здійс-
нює державне регулювання у сфері зв›язку та інформатизації (НКРЗІ) у 2021 році 
спрощено порядок подання заяв та процесу ідентифікації абонента, запрова-
джено принцип єдиного вікна (“One Stop Shop process”), що передбачає вирі-
шення всіх питань, пов’язаних з перенесенням абонентського номера шляхом 
звернення до одного суб’єкта – оператора-отримувача. 

Станом на 31.12.2021 року, між операторами зв’язку перенесено 180 420 мо-
більних номерів. 

У рамках проведення аналізу ринків електронних комунікацій для покращен-
ня умов конкуренції, протягом 2021 року забезпечувалося проведення аналізу 
трьох ринків: 

• мінімальний набір виділених ліній (який включає обумовлені типи виділених 
ліній до та включаючи 2Мб/сек); 

• оптовий незв’язаний доступ (включаючи спільний доступ) до металічних або-
нентських мереж та підмереж з метою надання широкосмугових голосових по-
слуг; 

• оптовий широкосмуговий доступ . 

У рамках імплементації положень Рішення 676/2002/ЄС проведено ряд імпле-
ментаційних заходів щодо гармонізації використання радіочастотного ресурсу в 
України, зокрема, щодо гармонізації смуги частот 2575 - 2610 МГц та гармонізації 
смуги частот 869,4-869,65 МГц. 
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З метою імплементації Регламенту (ЄС) № 531/2012 про роумінг у мережах 
мобільного зв’язку загального користування, а також частково Регламенту (ЄС) 
2015/2120, Україна активно працює над можливістю створення спільного про-
стору міжнародного роумінгу та зниження тарифів на послуги міжнародного 
роумінгу між Україною та ЄС. 

За ініціативи України було створено міжнародну Експертну робочу групу з 
питань роумінгу (REWG) з метою підготовки проекту Угоди про зниження та-
рифів на послуги міжнародного роумінгу між країнами Східного партнерства, 
яка розробляється у відповідності з нормативно-правовою базою ЄС з питань 
регулювання міжнародного роумінгу та досвідом держав-членів ЄС, а її імпле-
ментація призведе до гармонізації законодавства країн Східного партнерства з 
регуляторним підходом ЄС. 
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НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ, КОСМОС

НАУКА, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ, ТРАНСФЕР 
ТЕХНОЛОГІЙ

12 жовтня 2021 р. на 23-му Саміті Україна – Європейський Союз було офіцій-
но підписано Угоду між Україною, з однієї сторони, і Європейським Союзом та 
Європейським співтовариством з атомної енергії, з іншої сторони, про участь 
України у Рамковій програмі з досліджень та інновацій “Горизонт Європа” та Про-
грамі з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії 
(2021-2025), комплементарній до Рамкової програми з досліджень та інновацій 
“Горизонт Європа”. Тривають процедури з ратифікації Угоди. 

Відновлено дію Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про 
наукове і технологічне співробітництво (прийнято Закон про ратифікацію від 15 
липня 2021 року № 1673-IX).

160 українських організацій виконали 228 проектів в попередній рамковій 
програмі з досліджень та інновацій “Горизонт 2020” на загальну суму 45,8 млн 
євро. В рамках комплементарної програми з досліджень та навчань “Євратом” 
було виконано 19 проектів на загальну суму 4,71 млн євро.

Прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо 
активізації діяльності та розвитку наукових парків” від 7 вересня 2021 року № 
1714-IX.

В рамках інтеграції України до Європейського дослідницького простору в лю-
тому 2021 було затверджено оновлену дорожню карту інтеграції до ЄДП.

КОСМОС

Україна продовжує розвиток взаємовигідного співробітництва з ЄС у сфері 
цивільних космічних досліджень та використання космічного простору, зокрема, 
на таких напрямах як глобальні навігаційні супутникові системи; спостереження 
Землі та глобальний моніторинг;  космічна наука та дослідження; прикладні кос-
мічні технології, зокрема пускові технології та технології ракетних двигунів.

Подано на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про за-
твердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми 
України на 2021 – 2025 роки» за реєстр. № 6129 від 04.10.2021.
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https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/02/12/edp-nakaz.pdf
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18 березня 2021 в онлайн форматі відбулося 5-те засідання Кластеру 2 Під-
комітету з економічного та секторального співробітництва Україна-ЄС, під час 
якого  було обговорено актуальні питання подальшого співробітництва, зокре-
ма у сфері спостереження Землі з космосу, супутникової навігації, участі України 
у рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт Європа». 

20-24 вересня 2021 року відбувся візит європейських експертів до м. Харків із 
інспекцією запропонованої локації на території аеродрому «Харків» для розмі-
щення другої в Україні станції RIMS. 

15-16 листопада 2021 у форматі відеоконференції проведено другий раунд 
переговорів між делегаціями України та Європейської Комісії про розширення 
Європейської геостаціонарної системи навігаційного покриття (ЕГНОС) на те-
риторію України. 

З метою подальшого співробітництва з Європейським космічним агентством 
(ЄКА) опрацьовуються пропозиції ДКА щодо запропонованих проектів, складе-
них на основі консультацій з підприємствами космічної галузі та інститутами 
Національної академії наук. ЄКА висловило попередню зацікавленість виробом 
проекту ДП «КБ «Південне» – «безмембранний електролізер для систем енергії 
та життєзабезпечення».

В ПОДАЛЬШОМУ НЕОБХІДНО: 

• Ініціювати перед стороною ЄС започаткування Космічного діалогу Україна – 
ЄС.

• Підписати домовленості щодо технічної експлуатації «Copernicus» з Євро-
пейською організацією з експлуатації метеорологічних супутників (EUMEТSAT), 
що забезпечить надходження до України даних від метеорологічних супутників 
серії «Sentinel-З».

• Укласти Угоду про приєднання України до регіональної системи супутникової 
навігації «ЕГНОС».
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ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ 

ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ (ЛЕГАЛІЗАЦІЇ) ДОХОДІВ, 
ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

З метою реалізації положень Закону України від 06.12.2019 № 361 “Про за-
побігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї ма-
сового знищення” Мінфіном разом з Держфінмоніторингом розробляються від-
повідні підзаконні акти, зокрема у 2021 році розроблено та прийнято 14 наказів 
Мінфіну.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 № 435-р затвер-
джено Основні напрями розвитку системи запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період 
до 2023 року та план заходів щодо їх реалізації. Метою реалізації Основних на-
прямів є інституційне, законодавче, організаційне та практичне удосконалення 
системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюджен-
ня зброї масового знищення відповідно до міжнародних стандартів та запрова-
дження системи довгострокового планування у відповідній сфері.

БАНКІВСЬКА СФЕРА

Продовжено імплементацію Засад31 стратегічного реформування державно-
го банківського сектору, схвалених Урядом України 02.09.2020.

На сьогодні Урядом України вже затверджено основні напрями діяльності 
“Укрексімбанку”, “Ощадбанку”, “ПриватБанку” та схвалено стратегії розвитку 
“Укрексімбанку”, “ПриватБанку” та “Ощадбанку”.

Підписано рамкові угоди про взаємодію між Урядом України та держбанками.

31  Довідково:
Основними пріоритетами Засад є:
- впровадження стратегій для кожного банку державного сектору;
- захист та підтримка реалізації реформи корпоративного управління із більшістю незалежних членів в наглядовій раді, із 
забезпечення необхідного рівня підзвітності;
- зменшення частки непрацюючих активів на балансах;
- скорочення експозиції держави та державних підприємств в банках державного сектору.
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На розгляді Верховної Ради України знаходиться законопроект “Про внесення 
змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гаран-
тування вкладів фізичних осіб”, (реєстраційний № 5542-1 від 28.05.2021, прийня-
тий 30.06.2021 за основу, підготовлений до другого читання), який врегульовує 
питання щодо приєднання АТ “Ощадбанк” до системи гарантування вкладів фі-
зичних осіб, забезпечення фінансової стійкості системи гарантування вкладів 
фізичних осіб.

Першим кроком у реалізації мети щодо зменшення частки держави у бан-
ківському секторі стало затвердження Міжнародною фінансовою корпорацією 
(IFC) групи Світового банку позики для “Укргазбанку” з можливістю подальшої 
конвертації у капітал. У березні 2021 року банком вже отримано кредит у сумі 30 
млн євро. Продовжується співпраця в рамках процедури залучення фінансового 
радника та реалізації дорожньої карти з приватизації “Укргазбанку”.

Також продовжується робота в напрямку продажу частини “Ощадбанку”, 
ключовим елементом якої є завершення процедур підготовки та приєднання 
“Ощадбанку” до системи гарантування вкладів фізичних осіб. Між “Ощадбанком” 
і ЄБРР підписано мандатний лист щодо початку роботи над проектом можли-
вого залучення довгострокового кредиту обсягом до 100 млн євро на умовах 
субординованого боргу з опцією конвертації в акції банку.

Банки державного сектору у 2021 році продовжили працювати над зменшен-
ням обсягу непрацюючих кредитів. Так, частка непрацюючих кредитів по банках 
державного сектору за 10 місяців поточного року зменшилась на 7,1 відсоткових 
пунктів до 50,3% (станом на 01.11.2021) з 57,4% (на 01.01.2021).

Затверджені Стратегії роботи з проблемними активами та оперативні плани 
банків державного сектору прискорили динаміку роботи та темпи зменшення 
проблемних активів.

Національним банком України розроблено та Верховною Радою України  
прийнято комплексний Закон України “Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпора-
тивного управління в банках та інших питань функціонування банківської 
системи” від 30.06.2021 №1587-IX, який спрямований на імплементацію у наці-
ональне законодавство положень ключових актів права ЄС з банківського регу-
лювання, зокрема Директиви 2013/36/ЄС і Регламенту (ЄС) № 575/2013.

Також у 2021 році постановами Правління Національного банку: удоскона-
лено систему управління ризиками у банках; удосконалено управління про-
блемними активами; визначено Порядок проведення оцінки банку (SREP) під час 
здійснення безвиїзного банківського нагляду та інспекційних перевірок; удоско-
налено порядок визначення банками України розміру кредитного ризику; визна-
чено Порядок оцінки Національним банком рівня організації корпоративного 
управління та внутрішнього контролю банків; затверджено Положення про ор-
ганізацію процесу оцінки достатності внутрішнього капіталу в банках України та 
банківських групах; затверджено Положення про порядок визначення банками 
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України мінімального розміру ринкового ризику, удосконалено порядок регу-
лювання діяльності банків в Україні в частині уточнення вимог до буферів капіта-
лу тощо. 

Крім того, було вдосконалено Положення про вимоги до положень і звітів про 
винагороду членів наглядової ради та правління банку у відповідності до вимог 
актів ЄС, вдосконалено Методичні рекомендацій щодо організації корпоратив-
ного управління в банках України, зокрема, у частині оцінки впливу екологічних, 
соціальних та управлінських (Environmental, Social and Governance, ESG) факто-
рів на довгострокову стійкість банку.

Також протягом 2021 року було продовжено роботу з доопрацювання змін до 
законодавства у частині імплементації положень Директиви 2014/59/ЄС щодо 
процедур оздоровлення та виведення банків з ринку. 

СТРАХОВІ ПОСЛУГИ

Національним банком розроблено та Верховною Радою прийнято Закон 
України “Про страхування” від 18.11.2021 № 1909-IX, який враховує положення 
Директиви 2009/138/ЄС, Директиви (ЄС) 2016/97, Рекомендації Комісії 92/48/
ЄЕС. Закон вводиться в дію з 01.01.2024, крім окремих положень.

Крім того, Національним банком затверджено Положення про порядок нагля-
ду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами32, яке вра-
ховує положення Директиви 2009/138/ЄС, а також затверджено Положення про 
ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження 
ними діяльності з надання фінансових послуг33, яким суттєво оновлено проце-
дури ліцензування страхових компаній, оновлено вимоги до ділової репутації 
та процедури її оцінки, вимоги до фінансового стану, встановлено процедуру 
погодження керівників і головних бухгалтерів.

Протягом 2021 року з метою імплементації Директиви 2009/103/ЄС тривала 
робота з розробки проєкту змін до Закону України “Про обов’язкове страхуван-
ня цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засо-
бів”, у тому числі з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу щодо функ-
ціонування ринків страхування відповідальності власників транспортних засобів 
в цих країнах.

32  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0128500-21#Text

33  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0153500-21#Text
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ПЛАТІЖНІ ПОСЛУГИ

Національним банком розроблено та Верховною Радою прийнято комплек-
сний Закон України “Про платіжні послуги” від 30.06.2021 № 1591-IX, який ура-
ховує норми законодавства ЄС (зокрема, положення Директиви (ЄС) 2015/2366, 
Директиви 2009/110/ЄС, Регламенту (ЄС) № 910/2014) та найкращий міжнарод-
ний досвід. Закон спрямований на модернізацію і подальший розвиток україн-
ського ринку платіжних послуг і закладає правову основу для інтеграції україн-
ського платіжного ринку з європейським. Закон вводиться в дію з 01.08.2022.

Національний банк наразі працює над розробкою/оновленням норматив-
но-правових актів Національного банку відповідно до норм Закону.

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

З 2020 року Національний банк здійснює повноваження у сфері захисту 
прав споживачів фінансових послуг у відповідності до acquis ЄС, у т.ч. Дирек-
тиви 2002/65/ЄС. У структурі Національного банку створено та діє Управління 
захисту прав споживачів фінансових послуг, завданнями якого, серед іншого, є 
удосконалення нормативно-правової бази з урахуванням acquis ЄС. 

У відповідність із Законом України від 19.03.2021 року №1349-IX “Про внесення 
змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні про-
строченої заборгованості” приведено нормативно-правові акти Національно-
го банку з питань: інформаційного забезпечення банками клієнтів щодо банків-
ських та інших фінансових послуг; встановлення додаткових вимог до договорів 
про надання фінансових (банківських) послуг; розрахунку банками та небанків-
ськими фінансовими установами загальної вартості кредиту для споживача та 
реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит; вста-
новлення підстав та порядку здійснення нагляду за додержанням вимог щодо 
взаємодії із споживачами фінансових послуг при врегулюванні простроченої 
заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), порядку оформлення резуль-
татів такого нагляду; встановлення вимог до кредитодавця, нового кредитора, 
колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання 
простроченої заборгованості, включаючи взаємодію із споживачами фінансо-
вих послуг та іншими особами (вимог щодо етичної поведінки) та ін. 

Також Національним банком було затверджено Положення щодо інформа-
ційного забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових 
послуг (із змінами)34; затверджено Положення про додаткові вимоги до дого-
ворів про надання фінансових послуг35; удосконалено розрахунок банками та 
небанківськими фінансовими установами загальної вартості кредиту36.

34  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0141500-19#Text

35  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007500-21#Text

36  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0016500-21#Text
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ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ РУХУ КАПІТАЛУ

Згідно з Дорожньою картою скасування валютних обмежень, розробле-
ною спільно з експертами Міжнародного валютного фонду, Національним бан-
ком вживаються заходи щодо поступового переходу до режиму вільного руху 
капіталу з урахуванням темпів поліпшення макроекономічних умов в Україні.

У рамках цієї роботи впродовж 2021 року Національним банком впроваджено 
низку послаблень, зокрема:

• скасовано заборону на операції фізичних осіб з купівлі та продажу іноземної 
валюти за гривні на умовах “форвард”, на операції з купівлі та продажу іноземної 
валюти та банківських металів на умовах маржинальної торгівлі та на розрахунки 
в іноземній валюті під час купівлі державних цінних паперів, номінованих у ва-
люті; 

• знято заборону на здійснення банками операції на умовах “своп” з фізичними 
особами-резидентами, якщо перша частина такої операції передбачає продаж 
клієнту іноземної валюти або банківських металів; 

• надано право банкам здійснювати розрахунки в іноземній валюті за операці-
ями з купівлі в фізичних осіб-резидентів державних цінних паперів, номінованих 
в іноземній валюті; 

• удвічі збільшено е-ліміт для низки валютних операцій фізичних осіб з переказу 
коштів за кордон або на рахунки юридичних осіб - нерезидентів, відкриті в Укра-
їні – до 200 тис. євро;

• банкам і небанківським фінансовим установам дозволено під час здійснення 
валютних операцій з фізичними особами використовувати цифрові паспорти в 
мобільному застосунку “Дія” за наявності необхідних технологічних можливо-
стей; 

• доповнено перелік операцій з експорту та імпорту товарів, на які не поширю-
ються граничні строки розрахунків (на сьогодні – 365 календарних днів);

• з метою спрощення умов та зменшення вартості організації розміщення укра-
їнськими компаніями власних єврооблігацій за кордоном: 

 ° з переліку операцій, на які встановлюється річний ліміт у розмірі 2 млн. 
євро, виключено операції з виплати доходу та погашення єврооблігацій, а 
також інші операції емітента, що здійснюються у зв’язку з розміщенням та-
ких цінних паперів; 

 ° дозволено купувати іноземну валюту для накопичення на власному ра-
хунку емітента в українському банку до дат платежів із виконання зобов’я-
зань за єврооблігаціями;

•  розширено можливості громадян з інвестування за кордон – фізична осо-
ба-резидент може проводити відповідні операції за участі резидента-торговця 
цінними паперами;
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• уповноваженим установам дозволено здійснювати купівлю та продаж готів-
кової іноземної валюти фізичним особам за безготівкові кошти у гривні у касах 
уповноважених установ, їх відокремлених підрозділів (включаючи платіжні при-
строї), пунктах обміну іноземної валюти;

• банки можуть здійснювати операції з купівлі та продажу банківських металів 
із фізичною поставкою за безготівкові кошти у гривні фізичним особам, а також 
операції з продажу банківських металів у вигляді монет – юридичним особам;

• надання можливості бізнесу купувати іноземну валюту без наявності підстав 
та зобов’язань та без подання до банку підтвердних документів в межах ліміту в 
100 тис. євро (в екв.) на день;

• розширено перелік операцій за поточними рахунками фізичних осіб (рези-
дентів та нерезидентів). З 01 вересня 2021 року ці особи зможуть зараховувати 
кошти з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання для однора-
зового (спеціального) добровільного декларування на поточні рахунки в інозем-
ній та національній валюті;

• розширено можливості для банків щодо інвестування, зокрема шляхом  на-
дання можливості здійснювати власні операції із придбання акцій нерезидента;

• з 01 грудня 2021 року підвищено ліміти відкритої довгої та короткої валютної 
позиції банків з 10% до 15% від їхнього регулятивного капіталу. Це сприятиме 
зростанню ролі банків у згладжуванні надмірних курсових коливань на валютно-
му ринку та підвищенню ліквідності та глибини ринку загалом.

ЗАКОНОТВОРЧА РОБОТА 

З метою виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, було 
здійснено заходи щодо імплементації до українського законодавства положень 
актів законодавства Європейського Союзу у сфері фінансових послуг: 

У 2021 році на розгляд Верховної Ради України було внесено нові системні 
законопроєкти, а саме: 

1. проєкт Закону України «Про рейтингування» (реєстраційний № 5819 від 
22.07.2021), який розроблено з метою удосконалення правових засад діяльності 
рейтингових агентств та державного нагляду (контролю) за ними, встановлення 
відповідальності за порушення ними вимог законодавства, створення системи 
професійної об’єктивної оцінки кредитоспроможності у відповідності до поло-
жень Регламенту Європейського Парламенту та Ради № 1060/2009 від 16 верес-
ня 2009 року щодо кредитних рейтингових агентств, що сприятиме покращен-
ню інвестиційного клімату в державі та мінімізації ризиків на ринках капіталу; 

2. проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державне 
регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» та деяких інших 
законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та 
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організованих товарних ринках» (реєстраційний № 5865 від 26.08.202137), який 
розроблено з метою впровадження ефективної системи запобігання зловжи-
ванням на ринках капіталу та організованих товарних ринках, зокрема проти-
дії маніпулюванню та незаконному використанню інсайдерської інформації, а 
також приведення повноважень, незалежності та інституційної спроможності 
національного регулятора ринків капіталу у відповідність до Принципів та цілей 
регулювання ринку цінних паперів Міжнародної організації комісій з цінних па-
перів (IOSCO) та імплементації норм Регламенту ЄС № 596/2014 від 16.04.2014 
(MAR) та Директиви ЄС №2014/65/ЄС від 15.05.2014 (MiFID II) у частині забезпе-
чення в рамках міжнародної співпраці обміну інформацією та проведення роз-
слідувань. 

Крім того, протягом 2021 року НКЦПФР здійснювались заходи щодо розроб-
ки нормативно-правових актів на виконання Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та 
запровадження нових фінансових інструментів» від 19.06.2020 № 738-ІХ. Зазна-
ченим законом та нормативно-правовими актами, розробленими на його вико-
нання, до національного законодавства були імплементовані норми Директив 
ЄС № 2014/65/ЄС від 15.05.2014 (MiFID II), № 98/26/ЄС від 19.05.1998 (Settlement 
Finality Directive), № 2002/47/ЄС від 6.06.2002 (Financial Collateral Directive), № 
2013/36/ЄС від 26.06.2013 (CRD IV), Регламентів ЄС № 600/2014 від 15.05.2014, 
№648/2012 від 04.07.2014 (EMIR), № 575/2013 від 26.06.2013 року (CRR).

З метою виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, в сфері 
заснування та діяльності компаній та корпоративного управління було розро-
блено проєкт Закону України «Про акціонерні товариства» (реєстраційний № 
2493 від 25.11.2019) (далі – Законопроєкт № 2493). Законопроєкт № 2493 розро-
блено з метою вдосконалення законодавства України у сфері корпоративного 
управління та діяльності товариств у відповідності до положень актів ЄС, зокре-
ма, Директив № 2007/36/ЄС від 11.06.2007 про реалізацію окремих прав акціо-
нерів у лістингових компаніях та № 2017/1132/ЄС від 14.06.2017 стосовно деяких 
аспектів законодавства про компанії. 

37  14.12.2021 законопроєкт № 5865 прийнято Верховною Радою України в першому читанні за основу. 
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УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ 

В рамках розвитку середньострокового бюджетного планування, вперше 
Бюджетна декларація як стратегічний документ бюджетного планування повно-
правно зайняла свою нішу в бюджетному процесі у 2021 році – Бюджетна де-
кларація на 2022-2024 роки схвалена Урядом та розглянута Верховною Радою 
України. 

Основні параметри, включені до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки 
(зокрема дефіцит, розмір мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму), 
враховані при підготовці проекту закону України «Про Державний бюджет Укра-
їни на 2022 рік».

У 2021 році огляди витрат проводились у 16 сферах 9 головних розпорядників 
коштів державного бюджету, з них у 14 сферах 8 головних розпорядників - огля-
ди, які були продовжені з минулих років.

Станом на кінець 2021 року до Кабінету Міністрів України подано звіти про 
огляди витрат  у 14 сферах, рішення Кабінету Міністрів прийнято за 9 сферами. 

У 2021 році положення про застосування гендерно орієнтованого підходу 
було включено в інструктивний лист щодо підготовки пропозицій до Бюджетної 
декларації. Загалом кількість гендерно-чутливих бюджетних програм щорічно 
зростає. Так, під час підготовки проекту державного бюджету на 2022 рік враху-
вали гендерний аспект 32 ГРК (38% за 47 бюджетними програмами), в той час як 
під час підготовки проекту державного бюджету на 2021 рік − 29 ГРК (35% за 41 
бюджетною програмою).

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 № 1291 впроваджено 
Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2021-2024 роки, 
яка встановлює на законодавчому рівні цілі, завдання та заходи з управління дер-
жавним боргом на середньострокову перспективу, що безпосередньо збільшить 
прозорість політики управління державним боргом та сприятиме підвищенню 
ефективності управління державним боргом.
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ДЕРЖАВНИЙ ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 
(ДФВК)

• Підготовлено Практичні вказівки для удосконалення внутрішнього контролю, 
розроблено методичний посібник «Моделі для порівняння (референтні моделі) 
та аналіз даних» та брошуру «Роль внутрішнього аудиту в управлінні ризиками» 
з урахуванням кращих практик ЄС.

• Розпочато проведення пілотного проекту, спрямованого на практичну інте-
грацію аспектів системи фінансового управління і контролю, зокрема удоскона-
лення діяльності з управління ризиками в ДСНС.

• Розпочато проведення пілотного проекту з внутрішнього аудиту ефектив-
ності в Міністерстві фінансів України.

• Проведено 5 оцінок функціонування систем внутрішнього аудиту та надано 
відповідні рекомендації щодо удосконалення такої діяльності.

• Забезпечено здійснення консультаційно-роз’яснювальної роботи щодо функ-
ціонування та розвитку внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту у держав-
них органах.

• Розроблено та подано на розгляд до Кабінету Міністрів України проект по-
станови щодо запровадження національної сертифікації внутрішніх аудиторів 
державних органів.

З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДВФК НА 
СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ ЗАПЛАНОВАНО, ЗОКРЕМА:

• реалізація практичних заходів з інтеграції аспектів внутрішнього контролю та 
пілотних проектів з внутрішнього аудиту;

• започаткування процесу сертифікації внутрішніх аудиторів державних орга-
нів;

• подальше виконання програми підвищення кваліфікації для внутрішніх ауди-
торів та проведення навчальних заходів з внутрішнього контролю;

• підтримка із запровадження діяльності аудиторських комітетів;

• проведення зовнішніх оцінок якості внутрішнього аудиту в державних орга-
нах з метою надання рекомендацій щодо удосконалення такої діяльності;

• автоматизація процесів у сфері ДВФК шляхом створення інтерактивного пор-
талу у рамках реалізації Угоди EU4PFM.
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ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА 

Засновано та забезпечено функціонування:

• Українського культурного фонду – інституції, яка надає рівний доступ на кон-
курсній основі до державної підтримки культурних проектів організаціям неза-
лежно від форм власності;

• Українського інституту книги – інституції для розвитку української книгови-
давничої індустрії та промоції читання.

Створено правові умови для розвитку креативних індустрій в Україні (термін 
«креативні індустрії» введено в нормативно - правове поле шляхом прийнят-
тя відповідного закону; визначено види економічної діяльності, які належать до 
креативних індустрій).

Прийнято Державну програму розвитку народних художніх промислів на 
2021-2025 роки38.

У 2021 році завершено І-й етап (електронне декларування даних) створення 
Єдиного цифрового реєстру нерухомої культурної спадщини. Після проходжен-
ня двоетапної верифікації даних Єдиний цифровий реєстр нерухомої спадщини 
буде доступним для взаємодії з такими системами, як E-construction, Держгео-
кадастр та іншими держреєстрами, що дозволить спростити процедуру надан-
ня адміністративних послуг, оперативно реагувати на правопорушення стосов-
но культурної спадщини та забезпечити прозорі та ефективні процеси в сфері 
охорони культурної спадщини.

Прийнято Закон «Про приєднання України до Розширеної часткової угоди 
про культурні маршрути»39. Розширена часткова угода про культурні маршру-
ти сприяє розробці та промоції концепції культурних маршрутів у всіх її аспек-
тах, вона спрямована на формування спільного культурного простору Європи 
шляхом популяризації європейської ідентичності та приналежності через обі-
знаність про культурну спадщину Європи, розвиток мереж співпраці, промоцію 
якісного та сталого транскордонного туризму.

38  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1677-2021-%D1%80#Text

39  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1235-20#Text
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Укладено та ратифіковано Угоду між Україною та ЄС про участь України у про-
грамі ЄС «Креативна Європа»40. Програма «Креативна Європа» спрямована на 
підтримку та посилення конкурентоспроможності європейського культурного, 
креативного та аудіовізуального секторів, а також розвиток та просування куль-
турного та мовного розмаїття й збереження культурної спадщини країн Європи. 
Бюджет програми на 2021-2027 роки складає 2,4 млрд. євро. Участь України у 
програмі є важливим чинником розвитку вітчизняного сектору культури і кре-
ативних індустрій, сприяючи розширенню мереж співпраці між професіонала-
ми, просуванню європейських цінностей і європейського «порядку денного» в 
українському суспільстві та зміцненню культурних зв’язків з країнами Європей-
ського Союзу. 

40  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1963-20#Text 
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

Аграрний сектор України забезпечує понад 12% ВВП і близько 40% валютних 
надходжень від експорту. Держбюджетом на 2021 рік було передбачено 4,5 млрд 
грн на програми підтримки сільгосптоваровиробників. 

РЕФОРМА АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Реалізація земельної реформи передбачає досягнення таких цілей, як запро-
вадження прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення та про-
зоре та ефективне управління земельними ресурсами.

Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств» від 
24.09.2021 № 1788-IX, яким передбачається: унормувати склад земельних діля-
нок фермерських господарств, у користуванні яких знаходяться земельні ділян-
ки, передані їм на підставі Державних актів на право постійного користування. 
Це дозволить фермерським господарствам, які обробляють такі земельні ді-
лянки, мати доступ до державної підтримки; розширити коло одержувачів дер-
жавної підтримки через Український державний фонд підтримки фермерських 
господарств, зокрема, включивши до них сімейні фермерські господарства; за-
провадити державну підтримку фермерському господарству, голова якого має 
вік до 35 років (включно), що сприятиме реалізації сільською молоддю підприєм-
ницьких ініціатив, що враховує кращі європейські практики та Спільну аграрну 
політику ЄС, яка акцентована на підтримці «молодих фермерів».

Для забезпечення доступу малих фермерських господарств до кредитних ре-
сурсів, у тому числі для придбання сільськогосподарських угідь, 04.11.2021 при-
йнято Закон України № 1865-ІХ «Про Фонд часткового гарантування кредитів у 
сільському господарстві». 

Завдяки діяльності Фонду малі та середні фермерські господарства отрима-
ють часткове гарантування власних зобов’язань перед фінансовими установами 
за кредитними договорами, у результаті чого зменшаться ризики для банків, а 
фермерські господарства отримають доступ до ресурсів для фінансування сіль-
ськогосподарських робіт, а також дозволить залучити додаткові кошти в рамках 
флагманських ініціатив Східного партнерства.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

за 2021 +10%
52%



73

21.10.2021 Верховною Радою України було прийнято за основу проект Закону 
«Про внесення змін до законів України «Про охорону прав на сорти рослин» та 
«Про насіння і садивний матеріал» (реєстр. № 3680-д від 16.07.2021). Прийняття 
цього законопроекту дозволить:

• наблизити законодавство України до законодавства ЄС щодо спрощення ста-
тусу експертизи сорту та застосування технологічного підходу до випробувань 
сорту;

• впровадити електронні сервіси подачі заявок на сорти рослин, отримання 
дозвільних документів для ввезення зразків насіння для дослідних цілей та умов 
для електронного документообігу з питань експертизи сорту;

• забезпечити використання термінів та процедур згідно міжнародного регу-
лювання;

• максимально ефективного регулювати процес сертифікації насіння на сорто-
ві якості в Україні та подальше впровадження міжнародної практики щодо кон-
курентного підходу у наданні платних послуг сертифікації насіння, тощо.

У сфері рибальства прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 06 
жовтня 2021 року № 1039 «Про внесення змін в додатки 1-3 до постанови Кабі-
нету Міністрів від 21 листопада 2011 року № 1209» відповідно до якої збільшено 
плату за незаконний вилов риби. 

Мінагрополітики в установленому порядку внесено МЗС проект Закону Укра-
їни «Про приєднання України до Угоди про заходи держави порту з недопущен-
ня, стримування та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого ри-
бальства» з метою його подальшого подання на розгляд Президентові України.

Мінагрополітики розпочалось розроблення проекту Стратегії розвитку галузі 
рибного господарства України на період до 2030 року».

Окрім цього, проходять погодження:

• Проект Закону України «Про хміль та хмелепродукти», що сприятиме ефек-
тивному розвитку галузі хмелярства, виходу вітчизняної хмелепродукції на су-
часний рівень за показниками якості, спрощення ведення підприємництва за ра-
хунок удосконалення існуючих правових норм, які регулюють правовідносини у 
галузі хмелярства.

• Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін в додатки 
1-3 до постанови Кабінету Міністрів від 21 листопада 2011 р. № 1209».
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ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 

З метою забезпечення високого рівня захисту прав споживачів, досягнення 
сумісності між системами захисту прав споживачів України та ЄС, а також від-
повідно до зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, Урядом внесе-
но на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про захист прав 
споживачів» у новій редакції (за реєстр. № 6134 від 05.10.2021 р.). Законопроект 
спрямований на врегулювання питань, пов’язаних із гарантіями для споживачів, 
забороною нечесних комерційних практик, договорами із споживачами, елек-
тронною комерцією, позначенням цін тощо.
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

Для створення умов для всебічного розвитку людини протягом життя у червні 
2021 року схвалено Стратегію людського розвитку41, яка передбачає стратегічні 
цілі та завдання у сфері демографічного розвитку, охорони здоров’я, освіти, на-
уки, культури та спорту, забезпечення рівності прав жінок і чоловіків. 

У 2021 році започатковано запровадження стимулюючих механізмів повер-
нення на ринок праці непрацюючих працездатних осіб з числа членів малозабез-
печених сімей шляхом надання їм допомоги для організації власного бізнесу та 
закупівлі обладнання та матеріалів для нього42. 

У межах реалізації Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери запро-
ваджуються електронні сервіси з використанням Єдиної інформаційної системи 
соціальної сфери для наближення послуг соціального характеру до громадян.

Продовжується реформування системи інституційного догляду та виховання 
дітей. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 517-р схва-
лено Концепцію створення та розвитку системи раннього втручання, яка спря-
мована на створення умов для розвитку системи раннього втручання та вста-
новлення права дітей з порушеннями розвитку або ризиком виникнення таких 
порушень і сімей з такими дітьми на отримання послуги раннього втручання, 
спрямованої на здоровий розвиток дитини в сім’ї та її успішну соціалізацію в 
суспільстві. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 285-р затвер-
джено Національний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю 
на період до 2025 року, яким передбачено заходи спрямовані на підтримку осіб 
з інвалідністю, створення умов для інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство. 

З метою створення сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідні-
стю у березні 2021 року Урядом схвалено проект Закону України ,,Про внесення 
змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для працев-
лаштування осіб з інвалідністю” (реєстр. № 5344 від 07.04.2021). 

Також започатковано новий пілотний проект „Працюй вільно”, мета якого – 
комплексна всебічна допомога у працевлаштуванні осіб з інвалідністю. 

41  Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14.05.2021, введено в дію Указом Президента України від 
02.06.2021 № 225/2021.

42  Постанова Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 397 “Деякі питання сприяння економічній самостійності 
малозабезпечених сімей”.
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Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 №145 затверджено 
Державну соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству 
та насильству за ознакою статі на період до 2025 року, якою передбачено ство-
рення спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, зокрема за рахунок 
Державного бюджету України. 

Здійснюються заходи щодо підготовки проекту Закону України „Про ратифі-
кацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і до-
машньому насильству та боротьбу з цими явищами” (Стамбульська конвенція). 

Прийнято Закон України “Про внесення зміни до Кодексу законів про працю 
України щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дис-
кримінації з правом Європейського Союзу” від 12.11.2015 № 785 -VIII.

Реалізується Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, Національний плану дій з ви-
конання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпека”. Уряд України 
долучився до міжнародної ініціативи „Партнерство Біарріц” з утвердження ґен-
дерної рівності. 

Розроблено та доопрацьовується з метою повторного внесення на розгляд 
Уряду законопроекту “Про внесення відповідних змін до Закону України “Про 
охорону праці”, що має на меті осучаснення положень чинного законодавства в 
сфері безпеки та гігієни праці. 

У Верховній Раді України зареєстровані Урядові законопроекти, спрямовані 
на покращення трудового законодавства та імплементації актів права ЄС, зокре-
ма:  “Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення 
поняття трудових відносин та ознак їх наявності”43 та “Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин”44.

43  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71071

44  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71684
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ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я

Приватні, комунальні та державні заклади отримали рівний доступ до можли-
вості отримувати кошти від держави за конкретні надані медичні послуги. Ство-
рення сучасної моделі фінансування системи охорони здоров’я європейського 
зразка забезпечить ефективне використання обмежених державних ресурсів у 
системі охорони здоров’я шляхом спрямування їх на покриття вартості фактич-
но наданих громадянам медичних послуг.

Концепцією розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 
року визначено шляхи та напрямки розвитку та реформування системи охорони 
психічного здоров’я.

Наближено законодавство до принципів acquis ЄС, зокрема, у сфері служби 
крові. В складі державно установи «Центр громадського здоров›я МОЗ Украї-
ни» утворено трансфузіологічний центр, що здійснює координацію, моніторинг 
закладів та установ системи крові та підтримку єдиної системи обміну інфор-
мацією у режимі реального часу, методичне керівництво функціонуванням сис-
теми крові на державному рівні. З метою розвитку служби крові, МОЗ України 
розроблено ряд проектів актів, які найближчим часом буде винесено на розгляд 
Кабінету Міністрів України.

Продовжується робота щодо нормативного врегулювання та затвердження 
відповідними розпорядчими документами питань, що безпосередньо регламен-
тують діяльність із заготівлі, тестування, переробки, транспортування, зберіган-
ня, розподілу донорської крові та її компонентів.

19 серпня 2021 року Європейська Комісія фіналізувала процес взаємного ви-
знання цифрових COVID-сертифікатів України та Європейського Союзу, ухва-
ливши Рішення45 про їхню технічну сумісність. Україна стала однією з перших 
держав поза межами ЄС, які отримали схвалення ЄС на підключення до цифро-
вої довірчої мережі.

У цифровому COVID-сертифікаті міститься інформація про щеплення від 
COVID-19, негативний результат тестування методом ПЛР або дані про одужан-
ня від хвороби відповідно до вимог Регламенту ЄС № 2021/95346.

З метою посилення боротьби з курінням, встановлення вимог до обігу елек-
тронних сигарет та новітніх тютюнових виробів в Україні, зокрема Верховною 
Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну» № 
1978-IX від 16.12.2021.
45  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D1380

46  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953
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ОСВІТА, НАВЧАННЯ ТА МОЛОДЬ 

Забезпечено відповідність Національної рамки кваліфікацій Європейській 
рамці кваліфікацій навчання протягом життя та Рамці кваліфікацій Європейсько-
го простору вищої освіти.

Здійснюється розбудова системи забезпечення якості вищої освіти на основі 
Європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої осві-
ти. Реалізується оновлення змісту вищої освіти. Забезпечено функціонування 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти відповідно до Єв-
ропейських рекомендацій і стандартів із забезпечення якості вищої освіти (ESG) 
та передового міжнародного досвіду.

Реалізується програма «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України», якою 
передбачено заходи, що визначено Концепцією розвитку професійної освіти, а 
саме: покращення управління у сфері професійної освіти, розроблення сучас-
них стандартів професійної освіти та модернізація інфраструктури закладів.

Здійснюється робота щодо забезпечення доступу до навчання протягом жит-
тя; здійснення сертифікації Національної рамки кваліфікацій; затвердження роз-
роблених стандартів вищої освіти за всіма спеціальностями та освітніми рівня-
ми з урахуванням основних компетентностей навчання; продовження реалізації 
Нової української школи на наступних рівнях загальної середньої освіти (пере-
ходу до реалізації на рівні базової середньої освіти у 2022 році та старшої про-
фільної школи у 2027 році); прийняття Законів України «Про професійну (профе-
сійно-технічну) освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про 
освіту дорослих»; перегляду статусу України в програмі ЄС Erasmus+ у статусі 
програмної країни.

Розроблені стратегічні документи відповідно до стандартів ЄС та Ради Єв-
ропи, які включають в себе пріоритетні завдання щодо підвищення рівня участі 
молоді у суспільному житті, зокрема Національна молодіжна стратегія до 2030 
року47, Концепція Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 
2021- 2025 роки48.

Прийнято Закон України «Про основні засади молодіжної політики» з ключо-
вим напрямом - участь молоді в процесі прийняття рішень. На виконання Зако-
ну реалізуються заходи щодо створення Українського молодіжного фонду, що 
здійснюватиме підтримку молодіжних проектів та виконання окремих завдань 
молодіжної політики.

47  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94/2021#Text

48  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2021-%D0%BF#Text
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За ініціативи Президента України впроваджується програма «Здорова Украї-
на», одним із напрямів якої є розвиток рухової активності. У рамках цієї програми 
започатковано соціальний проект «Активні парки – локації здорової України»49.

Україна приєдналась50 до Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS).

Розроблено та внесено до Верховної Ради України пакет законопроєктів з ме-
тою ратифікації Конвенції Ради Європи про комплексний підхід до питань безпе-
ки, охорони та обслуговування під час футбольних матчів та інших спортивних 
заходів з метою імплементації відповідних міжнародних зобов’язань України5152.

49  відповідне Положення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2021 р. № 326.

50  Закон України № 1096-IX.

51  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72875

52  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72876
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ФІНАНСОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА БОРОТЬБА З 
ШАХРАЙСТВОМ 

У 2021 році відбулись зміни у системі взаємодії з Європейським управлінням 
з питань запобігання зловживанням та шахрайству та Європейським судом ау-
диторів.

До 2021 року Міністерство внутрішніх справ (МВС) виконувало функції Наці-
онального контактного пункту з організації взаємодії з Європейським управлін-
ням з питань запобігання зловживанням та шахрайству та Європейським судом 
аудиторів. У зв›язку із інституціоналізацією Бюро економічної безпеки (БЕБ) та 
відокремленням відповідних повноважень МВС зазначені функції у 2021 році пе-
редано до Держаудитслужби.

Порядок взаємодії між органами, які утворюють національний механізм, та 
OLAF має бути закріплений адміністративними домовленостями.

У контексті розвитку двостороннього формату співробітництва та виконан-
ня євроінтеграційного порядку денного у 2021 році укладено адміністративні 
домовленості між Офісом Генерального прокурора України та Європейським 
управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF). Зазна-
чений документ створює правові рамки співробітництва компетентних органів 
сторін з метою запобігання шахрайству та будь-якою незаконною діяльністю з 
коштами Сторони ЄС, спрямованою проти фінансових інтересів Європейського 
Союзу.

Триває двостороння робота по узгодженню відповідних адміністративних 
домовленостей між OLAF та Нацполіцією. Також Стороні ЄС направлено дипло-
матичними каналами  пропозиції Держаудитслужби щодо укладання відповідних 
домовленостей.

Підписання Адміністративної домовленості між OLAF та Держаудитслуж-
бою, яка має необхідні повноваження на проведення перевірок, є передумо-
вою належного функціонування механізму реалізації відповідних фінансових 
інструментів ЄС щодо підтримки регіонального розвитку, зокрема, Дунайської 
транснаціональної програми, програм прикордонного та транскордонного 
співробітництва.
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Практична реалізація взаємодії на сьогодні ускладнена триваючою реформою 
більшості органів (з часу утворення національного координаційного механізму 
повноваження та компетенції органів зазнали змін: функцію координації і контр-
олю за проектами міжнародної технічної допомоги передано до Секретаріату 
Кабінету Міністрів); 28.01.2021 прийнято Закон «Про бюро економічної безпеки» 
(№ 1150-IX) та 12.05.21 прийнято відповідне рішення Уряду про утворення Бюро 
економічної безпеки (постанова КМУ № 510).

Також, важливою складовою виконання відповідних зобов›язань, є положення 
Додатку XLIV до Угоди щодо наближення національного законодавства до відпо-
відних положень acquis communautaire. На сьогодні національне законодавство 
не у повній мірі відповідає європейському, зокрема положенням Директиви ЄС 
2017/1371. За результатами ефективної спільної взаємодії Сторони досягли у 
2021 р. згоди щодо обсягу положень зазначеної Директиви, які увійдуть до онов-
леної редакції Додатку XLIV, та зміни (відносно існуючих на сьогоднішній день) 
строку імплементації положень Директиви у національне законодавство. Відпо-
відна робота буде посилена із оновленням Додатка XLIV до Угоди, яке створить 
юридичне підґрунтя для розробки та впровадження відповідних законодавчих 
змін). Очікується підготовка відповідного рішення Ради асоціації щодо його за-
твердження.

https://zakon.rada.gov.ua/go/1150-IX
https://zakon.rada.gov.ua/go/1150-IX
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ПОГЛИБЛЕНА ТА ВСЕОХОПЛЮЮЧА ЗОНА  
ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

Започатковано переговорний процес з ЄС щодо подальшої тарифної лібера-
лізації в рамках Угоди про асоціацію відповідно до статті 29 Угоди про асоціа-
цію. Схвалено сторонами План пріоритетних дій щодо посилення імплементації 
поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі Україна – ЄС у 2021-2022 
роках. На виконання Директив українській делегації на переговорах щодо при-
скорення та розширення сфери скасування ввізного мита у торгівлі відповід-
но до Угоди про асоціацію (затверджено Розпорядженням Президента України 
11.06.2021 № 501/2021-рп) Стороні ЄС передано запитальну позицію стосовно 
перегляду Угоди.

Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України з пито-
мою вагою 39,6% від загального обсягу зовнішньої торгівлі товарами України. За 
результатами 2021 року обсяги зовнішньої торгівлі товарами між Україною та ЄС 
у порівнянні з 2020 роком збільшилися на 35,7%, експорт збільшився на 49,4%, а 
імпорт на 25,2%. За 2021 року експорт товарів до ЄС досягнув $ 26,8 млрд. дол 
США і перевищив обсяги експорту до ЄС у 2020 та 2019 році.

Протягом 2016-2020 років спостерігалася позитивна динаміка заповнення 
Україною тарифних квот ЄС, а саме з точки зору кількості квот, що використову-
ються, і обсягів експорту в межах цих квот. Є позитивна тенденція до збільшення 
рівня заповнення квот для товарів з вищим ступенем переробки. 

Крім того, фактичний експорт для частини квот значно переважає безмитні 
поставки в межах квот.  

У 2021 році українські експортери використовують можливості 31 з 40 та-
рифних квот. Станом на 23.12.2021, вже повністю використано 8 тарифних квот: 
мед; виноградний та яблучний соки; оброблений крохмаль; оброблені тома-
ти; продукти переробки солоду та крохмалю; ячмінну крупу та борошно; об-
роблену продукцію із зернових; яйця та альбуміни. Використовуються тарифні 
квоти на: крохмаль (97,2%); м’ясо птиці (99,3%); цукор (83,8%); цукрову кукурудзу 
(83,2%); часник (77,2%); кукурудзу (73,8%); овес (71,9%); висівки, відходи та залиш-
ки (68,6%); яйця та альбуміни (додаткова) (64,3%); оброблену продукцію з молоч-
них вершків (45,2%); оброблену продукцію з цукру (38,4%); сухе молоко (36,0%); 
пшеницю (30,0%); солод та пшеничну клейковину (28,6%); етанол (25,8%); м’ясо 
птиці (додаткова) (23,4%) та інші.

Також українські компанії активно використовують можливості ПВЗВТ з ЄС. 
У 2016 році експорт товарів до держав-членів ЄС здійснювали 13 402 компанії, 
у 2017 році – 14 136 компаній, 2018 році – 14 715 компаній, 2019 році – 14 545 
компаній, у 2020 році – 13 849 компаній. У січні-листопаді  2021 року – 13 832 
компаній здійснювали експорт до держав-членів ЄС.  
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Постійно зростає кількість підприємств виробників продукції тваринного 
походження, умови виробництва продукції на яких відповідають вимогам ЄС. У 
2014 році – 185 українських підприємств мали право експорту своєї продукції 
до ЄС. А станом на 01.12.2021 експортувати власну продукцію тваринного по-
ходження на ринок ЄС мають право 380 українських підприємства (162 підпри-
ємств – виробників продукції для споживання, 218 – підприємств-виробників 
нехарчової продукції).  

У січні-листопаді 2021 року – видано 114 462 сертифікатів EUR.1 для експор-
ту до держав-членів ЄС. Всього з початку застосування ПВЗВТ видано 538 500 
сертифікатів EUR.1.  Збільшується і кількість орієнтованих на Європу експортерів, 
які отримали статус уповноваженого експортера та можуть експортувати до ЄС 
без оформлення сертифікату EUR.1. На сьогодні таких підприємств вже 289. 
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РЕЗЮМЕ

З огляду на зазначене, протягом останніх двох років можемо спостерігати 
пришвидшення динаміки прогресу у виконанні Угоди. Це результат злагодженої 
роботи усіх заінтересованих сторін, у т.ч. в рамках утвореної Комісії з питань 
координації виконання Угоди про асоціацію.  Завдяки роботі Комісії, за 2021 рік 
було прийнято 61 євроінтеграційних актів законодавства.

Динаміка прогресу у виконанні Угоди про асоціацію

Крім того, в 2021 році здійснено обмін оцінками досягнення цілей Угоди 
Україною та ЄС, що свідчить про те, що Угода стала рушійною силою євроін-
теграційних реформ в країні та посилення двостороннього співробітництва, а  
також -  наявність великого нереалізованого потенціалу.
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НОВА РЕАЛЬНІСТЬ

24-лютого 2022 року Росія здійснила збройний напад на Україну та по-
чала бомбити наші міста.

28-го лютого 2022 Президентом України ініційовано процес офіційного всту-
пу в до ЄС, разом із заявкою на членство, надіслано спільну заяву, підписану 
Президентом України Володимиром Зеленським, Головою ВРУ Русланом Сте-
фанчуком та Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Ми очікуємо на процес 
надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі.

Подальша євроінтеграція України, як і вся державність сьогодні є не тільки в 
руках наших захисників і захисниць, які ризикують та віддають своє життям задля 
вільного європейського майбутнього нашої держави. Але і від кожного політика 
і чиновника Європейського Союзу та країн членів, які визнали, що  Україна нале-
жить до Європейської родини та вірять в непорушність європейських цінностей 
– повага до прав людини, свобода, демократія, рівність, верховенство права. 

Сьогодні українці демонструють неймовірну стійкість, рішучість та сміливість 
у протистоянні агресору. Весь світ захоплюється мужністю наших воїнів, які три-
мають небо над нами. Захищаючи вільну, демократичну, незалежну Україну, ми 
боремося за збереження мирної та вільної Європи, де кожна нація має сувере-
нне право визначати своє майбутнє, де діє міжнародне право та захищені права 
людини. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom
https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_equality



