
 
„Виконання Порядку денного асоціації Україна-ЄС:   

чи є прогрес у секторальних реформах?”  

Аналітичний огляд за результатами експертного моніторингу  

виконання економічної частини пріоритетів ПДА Україна – ЄС                           

 

З листопада 2011 року по травень 2012 року експертами Інституту економічних 

досліджень та політичних консультацій (ІЕД) здійснювався моніторинг економічних 

аспектів європейської інтеграції України шляхом аналізу виконання завдань економічної 

частини відповідних напрямків діяльності, передбачених Порядком денним асоціації (ПДА) 

Україна – ЄС. Проведений моніторинг охоплює 48 завдань ПДА , що визначені як 

пріоритетні на 2011-2012 рр. 

Аналіз імплементації економічної частини пріоритетів ПДА вказує на те, що цей процес 
практично не зазнав негативного впливу від стагнації на рівні політичного 
діалогу Україна – ЄС. Крім того, завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію 

Україна – ЄС та парафування її тексту у березні 2012 р. створюють додаткові стимули для 

активнішої технічної роботи щодо впровадження пріоритетів ПДА як запоруки успішної 

реалізації поглибленої та всеохоплюючої зоні вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та ЄС.  

 
У цілому експерти відмічають помірний прогрес у виконанні необхідних реформ за 

переважною більшістю пріоритетів. Насамперед деякий прогрес в імплементації 

економічної частини пріоритетів ПДА  на 2011- 2012 рр. відзначено у таких сферах, як:  

� стратегічне управління державними фінансами;  

� впровадження технічних  регламентів щодо промислової продукції, стандартів та 

процедури оцінки відповідності; 

� правила походження товарів 

� санітарні та фітосанітарні заходи; 

� державні закупівлі; 

� спрощення торгівлі та митні справи; 

� транспортній галузі;  

� державної статистики;  

� соціального співробітництва. 

При цьому низка системних обмежень (політичного, законодавчого та інституційного 

характеру) гальмують прогрес у виконанні пріоритетів ПДА  на 2011- 2012 рр. у таких 

сферах, як:  

� антимонопольна політика; 

� співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерні питання; 

� державний внутрішній контроль та зовнішній аудит і контроль; 

� законодавство про товариства, корпоративне управління, бухгалтерський облік та 

аудит. 

Також експерти відмічають нерівномірний прогрес у таких сферах реалізації економічних 

пріоритетів ПДА, як: 

� оподаткування; 

� фінансові послуги.  

По окремих питаннях, що належать до цих сфер, відбувся помірний прогрес, натомість 

рівень виконання інших пріоритетів із цих сфер (зокрема, в оподаткуванні -  протидія та 

боротьба з шахрайством і контрабандою підакцизних товарів, а у фінпослугах - 



покращення адміністративних спроможностей органів нагляду відповідно до міжнародних 

стандартів) був оцінений як незадовільний. 

 

 
Загалом 42 із 48 проаналізованих пріоритетів експерти оцінили як такі, що є в стадії 

виконання. Це пояснюється не лише необхідністю тривалих реформ для їх реалізації, але й 

самим характером значної частини пріоритетів, передбачених ПДА, виконання яких 

представлене як процес (“покращувати”, “здійснювати обмін практиками” тощо), що має 

постійно тривати. 

 

Водночас як остаточно виконані експерти оцінили такі 3 пріоритети ПДА на 2011-2012 рр.:  

� забезпечити незалежний наглядовий орган (Антимонопольний комітет) достатньою 

адміністративною спроможністю з метою впровадження ефективних заходів 

відповідно до Директив 89/665 та 92/13 із змінами згідно з Директивою 2007/66; 

� посилювати співпрацю з FATF, Радою Європи, MONEYVAL, а також відповідними 

органами в державах-членах ЄС та підписувати Меморандуми про взаєморозуміння 

між органами фінансової розвідки України та держав-членів ЄС; 

� провести у 2011 р. Адаптовану глобальну оцінку (АГО) статистичної системи 

України з боку Євростату. 

Натомість не виконаними залишаються також 3 пріоритети ПДА на 2011-2012 рр., а саме:  

� забезпечення імплементації вищою аудиторською установою (Рахункова Палата) 

міжнародно-визнаних стандартів зовнішнього аудиту (Міжнародна організація 

вищих аудиторських установ); 

� продовжувати розробляти політику корпоративного управління та сприяти 

дотриманню кодексу корпоративного управління згідно з міжнародними 

стандартами, а також поступового наближення до правил та рекомендацій ЄС у цій 

сфері; 

� співпрацювати з метою покращення адміністративних спроможностей органів 

нагляду відповідно до міжнародно-визнаних стандартів; 

Основними документами, що регулюють процес імплементації пріоритетів ПДА, 

залишаються затверджені Кабінетом Міністрів України щорічні плани першочергових 

заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2011 р. та 2012 р., а також 

плани заходів щодо виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС на 2011 р. та 2012 р.  На думку експертів, передбачені цими 

документами заходи переважним чином достатні для реалізації економічних реформ 

відповідно до пріоритетів ПДА. Утім, головними перепонами на шляху їх реалізації 

залишаються недостатня інституційна спроможність відповідальних центральних 
органів виконавчої влади (ЦОВВ) та відставання від термінів виконання 
запланованих кроків. 



 

Що стосується ефективності зусиль уряду щодо виконання економічної частини пріоритетів 

ПДА, то експерти оцінили вплив діяльностівідповідних органів влади на імплементацію 

пріоритетів як переважно задовільний (у випадку 21 пріоритетів зі 48). Під можливими 

напрямами діяльності Уряду маються на увазі: формування та підготовки рішень; 

реалізація політичних рішень (супровід проектів нормативно-правових документів; 

ухвалення нормативно-правових документів, законодавчих актів, угод; організаційно-

інституційні заходи: зустрічі, наради, публічні заходи). 

При цьому максимальний та значний вплив на виконання пріоритетів діяльність органів 

влади мала у випадку 14 пріоритетів економічної частини ПДА. У випадку 11 пріоритетів 

заходи органів влади були оцінені як недостатньо ефективні і такі, що мають низький 

вплив на реалізацію відповідних пріоритетів. Тоді як, у випадку 2-х пріоритетів ПДА 

експерти оцінили дії влади як повністю неефективні та/або взагалі відсутні.  

 Аналіз відкритих джерел інформації щодо виконання пріоритетів ПДА вказує на 

продовження тенденції до нестачі повної інформації про відповідну діяльність центральних 

органів виконавчої влади. Уряду й надалі бракує комплексної програми з надання 

громадськості повної та актуальної інформації щодо стану імплементації пріоритетів ПДА і 

здійснених кроків у цьому напрямку. Та інформація щодо стану реалізації ПДА, яка 

оприлюднюється відповідальними органами влади, часто носить фрагментарний характер, 

не достатньо своєчасно оновлюється, а іноді обмежується декларативними твердженнями 



загального змісту, що не відповідають заявленій меті інформувати громадськість про хід 

імплементації пріоритетів ПДА Україна-ЄС.  

Як вказують експерти, їм повністю вистачило інформації для оцінки стану виконання лише 

10 із 48 пріоритетів. У випадку інших 10 пріоритетів інформації було не достатньо, або 

вона була відсутня взагалі. В цілому, для оцінки імплементації більшості пріоритетів (28 із 

48) інформації було достатньо лише частково. 

Моніторинг був проведений ІЕД у рамках проекту “Економічні аспекти Європейської 

інтеграції України крізь призму виконання пріоритетів ПДА: експертний аналіз, 

рекомендації та публічна дискусія” за підтримки Європейської програми Міжнародного 

фонду "Відродження". Проект здійснювався у співпраці з Громадською експертною радою 

при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС. 


