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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Для сприяння збільшенню обсягів виробництва, насиченню внутрішнього ринку високоякісними продуктами харчу-
вання, поглибленню інтеграції українського аграрного виробництва до ринку ЄС та світових ринків Урядом України за-
тверджено:

- детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва (Постанова Кабінету Міністрів України 
від 23 березня 2016 р. №208); 

- детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) тваринного походження (Постанова Кабінету Міні-
стрів України від 30 березня 2016 р. №241);

- детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження (Постанова Кабінету Міні-
стрів України від 31 серпня 2016 р. №587).

Крім того, Наказом Мінагрополітики від 13 квітня 2016 р. №157 затверджено вимоги до продуктів з какао та шоколаду. 

Довідково: Документ спрямований на імплементацію Директиви №2000/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради 
від 23 червня 2000 року стосовно продуктів з какао та шоколаду, призначених для споживання в їжу.

Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки 
фермерським господарствам (Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. №609), якими удосконалено 
механізм використання коштів, спрямованих на фінансову підтримку фермерських господарств — переможців конкурсу. 

Довідково: Зокрема, удосконалено процедуру проведення відбору переможців конкурсу та збільшено граничну суму 
фінансової підтримки фермерських господарств на поворотній основі до 500 тис. грн. Також розширено коло 
напрямів надання фінансової підтримки та встановлено пріоритети, за якими буде надаватись перевага при 
визначенні переможців конкурсного відбору (членство у сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі; про-
вадження діяльності з вирощування та розведення великої рогатої худоби; обробіток земельних ділянок площею не 
більше 500 га; закладення молодих плодово-ягідних та виноградних насаджень; перехід до виробництва органічної 
продукції (сировини).

Триває підготовка до внесення на розгляд Уряду проекту вимог до окремих показників якості меду з метою імплемен-
тації Директиви Європейського Парламенту та Ради №2001/110/ЄС від 20 грудня 2001 р. щодо меду.

Кабінетом Міністрів України 17 січня 2017 р. схвалено і 23 січня 2017 р. внесено на розгляд Верховної Ради України 
проект Закону України «Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу України», який регулює відно-
сини, пов’язані з реалізацією державної політики щодо розвитку агропромислового комплексу України, стимулювання 
виробництва сільськогосподарської продукції, розвитку та балансування аграрного ринку, створення сприятливих умов 
для суб’єктів різних форм господарювання (у тому числі малих сільськогосподарських виробників) у сільському госпо-
дарстві, забезпечення продовольчої безпеки та відповідає вимогам актів права ЄС.
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ПОЛІТИКА У ГАЛУЗІ РИБАЛЬСТВА 
ТА МОРСЬКА ПОЛІТИКА

Згідно з Угодою про асоціацію, Україна та Сторона ЄС спільно працюють над збереженням і управлінням водними жи-
вими ресурсами, проводять боротьбу з непідзвітним та нерегульованим рибальством, а також розширюють міжнародне 
співробітництво в Чорному морі. 

Враховуючи окреслені напрями співпраці, у 2016 році:
- Оцінено запаси пелагічних та демерсальних риб Чорного моря у рамках впровадження проекту BlackSea4Fish. От-

римано інформацію про можливість участі у виконанні міжнародних облікових зйомок у Чорному морі для отримання 
якісних біологічних даних.

- Набула чинності Лист-угода від 25 жовтня 2016 р. щодо реформування органів рибоохорони України між Державним 
агентством рибного господарства України і Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) щодо реа-
лізації проекту «Технічна допомога веденню відповідального рибальства і сталої аквакультури».
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ДУНАЙСЬКИЙ РЕГІОН, 
РІЧКА ДУНАЙ ТА ДУНАЙСЬКА СТРАТЕГІЯ

У сфері водної політики Угода про асоціацію 
передбачає необхідність імплементації Водної 
рамкової Директиви Європейського Парла-
менту та Ради №2000/60/ЄС «Про встановлен-
ня рамок діяльності Співтовариства у сфері вод-
ної політики», якою запроваджено принципово 
новий підхід до системи управління водними 
ресурсами – так зване інтегроване управління 
водними ресурсами за басейновим принципом, 
яким, зокрема, передбачено, що основною оди-
ницею управління є басейн водного об’єкту.

У рамках реалізації цього зобов’язання 4 
жовтня 2016 р. Верховна Рада України прийня-
ла Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим 
принципом», який забезпечив: 

- гідрографічне та водогосподарське районування території України;
- розроблення планів управління річковими басейнами;
- розроблення водогосподарських балансів;
- визначення повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
Зокрема, зазначеним Законом встановлюються 9 районів річкових басейнів, серед яких район басейну річки Дунай. 

Таким чином, у 2017 році існує необхідність у забезпеченні належної реалізації цього законодавства у відповідності до 
задань та мети правого регулювання ЄС.

Протягом 2016 року відбувався активний діалог у рамках Міжнародної комісії із захисту річки Дунай (МКЗД). Зокре-
ма, у лютому були затверджені два плани щодо пріоритетів раціонального водокористування в річковому басейні Дунаю 
на період до 2021 року - План управління річковим басейном Дунаю, який націлений на подальшу охорону й покра-
щення стану водних ресурсів, запобігання їхньому забрудненню, а також забезпечення сталого довгострокового викори-
стання водних ресурсів, та План управління ризиками повеней на річці Дунай, який спрямований на попередження 
повеней, запобігання їм та готовність до їх настання. Як офіційний партнер МКЗД, Україна може брати участь у виконанні 
проектів, що реалізуються в рамках цих планів. Також у рамках роботи МКЗД Україна та Угорщина, які є сторонами МКЗД, 
взяли на себе зобов’язання охороняти річки басейну Дунаю, включаючи Тису. 

Крім цього, на постійній основі здійснюється робота із забезпечення участі України у Дунайській транснаціональній 
програмі, яка є фінансовим інструментом ЄС, що має специфічне спрямування та відповідний механізм прийняття рі-
шень для політики інтеграції у Дунайському регіоні. Наразі від Сторони ЄС отримано позитивне рішення щодо виділення 
Україні 5 млн. євро для забезпечення фінансування участі України у Дунайській транснаціональній програмі. Наступним 
кроком має стати розробка та підписання відповідного міжнародного договору між Урядом України та Європейською 
Комісією щодо участі України у зазначеній програмі.
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ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Стаття 415 Угоди про асоціацію передбачає співробітництво з метою забезпечення високого рівня захисту прав спожи-
вачів та досягнення сумісності між їхніми системами захисту прав споживачів. 

Реформування системи захисту прав споживачів в Україні має здійснюватися з урахуванням наступних засадничих 
принципів ЄС у сфері захисту прав споживачів, зокрема:

- зміні акценту з можливостей виробників на потреби споживачів, що є принциповим;
- розуміння того, що споживачі є невід’ємною складовою економічного розвитку;
- відповідальності за гарантії забезпечення мінімального споживання за прийнятними цінами;
- врахування інтересів виробників на умовах визначальної ролі споживача та встановлення певного балансу інтересів 

сторін на ринку.
З метою часткової імплементації положень Директиви Європейського Парламенту та Ради №1999/44/ЄС про певні пи-

тання продажу та гарантії товару споживання, Директиви №2008/48/ЄС про кредитні угоди для споживачів та Директиви 
Європейського Парламенту та Ради №93/13/ЄС про несправедливі умови у споживчому договорі на розгляд Верховноїй 
Ради України внесено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо за-
хисту прав споживачів)»(від 16 грудня 2016 р. №5548). 

Також у 2017 році Кабінет Міністрів України має ухвалити проект постанови Кабінету Міністрів України «Про вне-
сення змін до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку 
споживчих товарів«, розроблений з урахуванням положень Директиви Європейського Парламенту та Ради №87/357/
ЄEC про зближення законодавств держав-членів стосовно товарів, що не відповідають їх зовнішньому вигляду та станов-
лять загрозу для здоров’я та безпеки споживачів. 

Найближчим часом Кабінет Міністрів України має ухвалити розроблений у 2016 році Проект Концепції державної 
політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року. 
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СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ 
ЗАЙНЯТОСТІ, СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
ТА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Ратифіковано Конвенцію Міжнародної організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення №102 
(Закон України від 16 березня 2016 р. №1024-VIII). 

Довідково: Конвенція визначає види соціальної допомоги, умови і розміри соціальних виплат при настанні основних 
соціальних ризиків та проголошує принцип рівноправності осіб, що не є громадянами країни проживання, із грома-
дянами даної країни. Україна бере на себе зобов’язання за такими розділами конвенції: «Медичне обслуговування», 
«Допомога у зв’язку з хворобою», «Допомога з безробіття», «Допомога по старості», «Допомога у випадку трудо-
вого каліцтва або професійного захворювання», «Сімейна допомога», «Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами», 
«Допомога по інвалідності», «Допомога у зв’язку з втратою годувальника».

Схвалено Стратегію подолання бідності (розпорядження КМУ від 16 березня 2016 №161), якою визначено механізми 
запобігання бідності та основні завдання з розв’язання цієї проблеми на період до 2020 року. 

Довідково: Серед стратегічних напрямів зниження рівня бідності — сприяння зростанню доходів населення від 
зайнятості та виплат у системі державного соціального страхування. Також передбачено забезпечення доступу 
населення до послуг соціальної сфери незалежно від місця проживання, мінімізацію ризиків соціального відчуження 
сільського населення. Посилена увага приділятиметься і питанню недопущення виникнення осередків хронічної 
бідності та соціального відчуження серед внутрішньо переміщених осіб. До опрацювання Стратегії були залучені 
експерти ПРООН, ЮНІСЕФ, МОП. 

Реалізація Стратегії буде здійснюватися шляхом виконання комплексного плану заходів на 2016-2017 роки (розпоря-
дження КМУ від 08 серпня 2016 р. №573). 

Довідково: Передбачається зменшити рівень бідності з 28% до 15%. Водночас для працюючих громадян рівень бід-
ності має знизитися з 18,5% до 11%. Передбачається зменшити до 9% рівень безробіття до 2020 року.

10 листопада 2016 р. Україна підписала Європейський кодекс соціального забезпечення, прийнятий в рамках Ради 
Європи. 

Довідково: Згідно з положеннями статей Європейського кодексу соціального забезпечення, у разі приєднання держа-
ви до них, така держава бере на себе зобов’язання надавати соціальну допомогу, зокрема: медичну допомогу захи-
щеним особам у зв’язку із станом здоров’я; допомогу захищеним особам по безробіттю та по старості; допомогу 
у разі виробничої травми; забезпечення захищеним особам надання допомоги сім’ям із дітьми, а також по вагітно-
сті та пологах; допомогу по інвалідності та у разі втрати годувальника тощо.

06 грудня 2016 р. прийнято Закон України №5130 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», який 
врегульовує процедуру злиття фондів соціального страхування (Фонду соціального страхування від нещасних ви-
падків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати пра-
цездатності) в єдиний Фонд соціального страхування в установленому законом порядку. 

Довідково: Реалізація Закону сприятиме завершенню злиття фондів соціального страхування за чітко визначеною 
процедурою, покращенню системи управління новим Фондом, завершенню утворення Фонду соціального стра-
хування України та початку його повноцінної роботи. Кабінетом Міністрів України прийнято шість норматив-
но-правових актів, необхідних для реалізації положень Закону на практиці та забезпечення функціонування Фонду 
соцстрахування.

Розроблено проект Закону України «Про соціальні послуги» (реєстр. №4607). Законопроект спрямований на удо-
сконалення законодавства в частині адміністрування соціальних послуг, підвищення статусу соціальних працівників та 
інших фахівців, що надають соціальні послуги, забезпечення захисту прав осіб, які отримують соціальні послуги, розши-
рення повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань організації надан-
ня соціальних послуг за місцем проживання осіб, які отримують такі послуги.

Довідково: Проект акта розміщено на веб-сайті Міністерства соціальної політики.

Розроблено проект Закону України (реєстр. №4608), яким передбачено систематизацію умов пенсійного забезпе-
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чення, які на сьогодні розпорошені в понад двадцяти законах, а також призначення всіх видів пенсій за нормами єдиного 
закону та скасування спеціальних пенсій, запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування ІІ-го рівня, 
удосконалення функціонування солідарної системи. 

Довідково: У рамках реалізації проекту Закону передбачається удосконалення солідарної системи шляхом звільнен-
ня її від невластивих для неї виплат, зокрема, пов’язаних із фінансуванням пенсій, призначених на пільгових умовах 
та за вислугу років. Також пропонується законодавчо врегулювати питання виплати пенсій за кордон та пенсій 
по інвалідності від нещасного випадку на виробництві. Пропонується запровадити з 1 липня 2017 року накопичу-
вальну систему пенсійного страхування за накопичувальними професійними пенсійними програмами для окремих 
категорій осіб віком молодше 35 років, а також незалежно від віку — для державних службовців. З 1 липня 2018 року 
має розпочатися сплата роботодавцем страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхуван-
ня за накопичувальними професійними пенсійними програмами. Застраховані особи, яким на 1 липня 2017 року 
залишилося менше 10 років до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, мають право 
прийняти рішення не сплачувати страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування.

З метою підвищення ефективності процесу надання соціальних послуг дітям та сім’ям з дітьми, які перебувають у склад-
них життєвих обставинах, затверджено Примірне положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей (Поста-
нова КМУ від 16 листопада 2016 р. №834). 

Довідково: Цей документ врегульовує порядок утворення та функціонування центрів соціальної підтримки дітей 
та сімей на районному або міському рівні шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення установ, що нада-
ють соціальні послуги (дитячих будинків, шкіл-інтернатів, тобто діючої мережі закладів). Це дасть змогу забезпе-
чити право дитини на проживання в сім’ї, в територіальній громаді, насамперед, – за місцем її походження, шляхом 
розвитку на рівні міст, районів доступних і якісних соціальних послуг для підтримки сімей з дітьми та альтерна-
тивного догляду за дітьми. У центрах створюватимуться відділення винятково з тими функціями, які необхідні 
територіальній громаді, на заміну установам і закладам з подібними функціями в межах відповідної адміністра-
тивно-територіальної одиниці.

Прийнято Постанову КМУ від 23 серпня 2016 р. №520 «Про внесення змін до пункту 8 Порядку призначення і виплати 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забез-
печення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною».

Здійснюється супроводження у Верховній Раді проекту Закону України «Про опіку та піклування над повнолітніми 
недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена» (реєстр. №4606). 

Довідково: Метою законопроекту є уніфікація основних правових, соціальних та організаційних засад й гарантій 
державної політики у сфері опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна 
дієздатність яких обмежена.

Розроблено проект Концепції 
Державної програми забезпе-
чення рівних прав та можливо-
стей жінок і чоловіків на період 
до 2021 року та проект Держав-
ної програми забезпечення 
рівних прав та можливостей жі-
нок і чоловіків на період до 2021 
року.

Підготовлено восьму періодич-
ну доповідь України про виконан-
ня Конвенції про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок 
під час 66-ї сесії Комітету з ліквіда-
ції дискримінації щодо жінок (14 
лютого 2017 р.).

Триває розроблення проектів 
законодавчих та нормативно-пра-
вових актів, спрямованих на виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію щодо імплементації законодавства ЄС (зо-
крема, Додатку ХL до глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей»), а також 
інших міжнародних договорів.

Триває підготовка до другого читання проекту Трудового кодексу України (прийнятий 05 листопада 2011 р. в пер-
шому читанні), в якому, зокрема, мається на меті імплементувати положення ряду актів ЄС, передбачених Угодою про 
асоціацію. 
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Довідково: Директива Ради 91/533/ЄЕС про обов’язок роботодавця інформувати працівників про умови, що засто-
совуються до контракту чи трудової угоди, Директива Ради 97/81/ЄС щодо рамкової угоди про неповну зайня-
тість, Директива Ради 2001/23/ЄС про наближення законів держав-членів, що стосується охорони прав працівників 
у разі зміни власника підприємства, бізнесу чи їх частин, Директива Ради 1999/70/ЄС про рамкову угоду про роботу 
на визначений термін. Зокрема, Міністерство соціальної політики розробило пропозиції щодо доопрацювання 
проекту Трудового кодексу до другого читання з метою врахування у ньому норм статей 1, 4, 6 Директиви 2002/14/
ЄС Європейського Парламенту та Ради про встановлення загальної структури інформування та консультації 
працівників Європейського Співтовариства.

З метою імплементації Директиви Ради 91/383/ЄЕС про доповнення заходів із сприяння покращенню безпеки та охоро-
ни праці працівників з фіксованим строком працевлаштування або тимчасовим працевлаштуванням розроблено зміни 
до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» (реєстр. №4577). 

Довідково: Законопроектом передбачається доповнити статтю 31 зазначеного Закону новою нормою, згідно з 
якою до громадських робіт не належать роботи, пов’язані з ризиком для здоров’я та життя. 

З метою імплементації Директиви Ради 2001/23/ЄС про наближення законів держав-членів, що стосується охорони 
прав працівників у разі зміни власника підприємства, бізнесу чи їх частин розроблено проект нової редакції Закону 
України «Про колективні договори і угоди». 

Довідково: До проекту включено положення щодо встановлення обов’язку роботодавця дотримуватися умов 
чинного колективного договору до реорганізації, зміни власника юридичної особи (відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи) протягом передбаченого Директивою строку.

В рамках імплементації Директиви Ради 92/85/ЄЕС про вжиття заходів з поліпшення безпеки та охорони здоров’я на 
виробництві вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, або годують грудьми, Державна інспекція з 
питань праці під час проведення планових та вибіркових перевірок за дотриманням законодавства про працю здійснює 
контроль щодо обов’язків роботодавців, у тому числі в частині переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які 
мають дітей віком до трьох років; залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення 
у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років.

З метою імплементації Директиви 2000/43/ЄС про реалізацію принципу рівного ставлення незалежно від расової чи 
етнічної належності, Директиви 2000/78/ЄС про встановлення загальної системи рівного ставлення у сфері зайнятості 
та професійної діяльності, Директиви Ради 98/59/ЄС про наближення законодавства держав-членів щодо колективного 
звільнення розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» (реєстр. №5511). 

Довідково: Проект Закону передбачає посилення правового захисту працівників в умовах масового звільнення 
шляхом внесення змін до КЗоТ України та Закону України «Про зайнятість населення»; включення до законодав-
ства норм про недопущення дискримінації при укладенні, зміні та припиненні трудового договору, в оголошеннях 
з працевлаштування, а також надання права особам, які зазнали дискримінації, звернутися до суду із заявою про 
відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Розроблено зміни до законодавства щодо зайнятості інвалідів (реєстр. №4578), якими, зокрема, передбачено: 
- впровадження стимулюючих механізмів для роботодавців з метою працевлаштування людей з інвалідністю;
- надання роботодавцям дотацій на створення звичайних робочих місць для людей з інвалідністю (а не лише спеціаль-

них, як це передбачено діючим законодавством);
- компенсацію роботодавцям фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове держав-

не соціальне страхування за працівника з інвалідністю. 

Довідково: Прийняття даного акта дасть можливість забезпечити реалізацію права на працю осіб з інвалідністю 
відповідно до Конвенції ООН про права інвалідів та Конвенції Міжнародної Організації праці 1983 року про професій-
ну реабілітацію та зайнятість інвалідів №159.

В рамках заходів з імплементації Директиви Ради 2004/113/ЄС про реалізацію принципів рівних можливостей та рів-
ного ставлення до чоловіків і жінок у питаннях доступу та постачання товарів та послуг діяльність велася за низкою 
напрямків:

- розроблено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законо-
давства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)» (реєстр. №3501 16 лютого 
2016 р. прийнято в першому читанні).

Довідково: Законопроектом передбачається внести зміни до статті 188 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення і встановити відповідальність у вигляді штрафу за дискримінацію за ознакою статі. Також 
передбачається наділити уповноважених осіб секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
та його представників повноваженнями щодо складання адміністративних протоколів за такі порушення.
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- при Міністерстві соціальної політики працює Експертна рада з питань запобігання та протидії дискримінації за 
ознакою статі (наказ від 11 квітня 2016 р. №376).

Довідково: На засіданні оновленої Експертної ради 19 жовтня 2016 р. обговорено результати розгляду 5-ти звер-
нень з питань дискримінації за ознакою статі, з них  4 – з приводу дискримінаційної реклами, 1 стосовно дискримі-
наційних висловлювань в радіоефірі.

- проведено низку тренінгів, круглих столів, семінарів та інших заходів з метою підвищення кваліфікації кадрів у сфері 
забезпечення гендерної рівності та протидії дискримінації за ознакою статі.

З метою імплементації Директиви Ради 79/7/ЄЕС про поступове запровадження принципу однакового підходу до чоло-
віків і жінок у сфері соціального забезпечення протягом 2015 року Міністерство соціальної політики здійснило ґрунтов-
ний аналіз відповідності нормативно-правових актів України вимогам зазначеної Директиви. Результати аналізу свідчать, 
що положення національного законодавства враховують положення Директиви 79/7/ЄЕС, що було підтверджено Мініс-
терством юстиції України (02 лютого 2016 р.). Таким чином, можна вважати, що це положення є виконаним.

Державна служба з питань праці працює над проектом розпорядження Кабінету Міністрів, яким передбачено схвалити 
плани імплементації вісімнадцяти актів законодавства ЄС у сфері здров’я та безпеки праці.
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ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я

Відповідно до Угоди про асоціацію, Україна 
зобов’язалася реформувати систему охорони 
здоров’я. Це виливається, зокрема, в наступні 
завдання: реформувати фінансування системи 
охорони здоров’я; створити й закріпити на на-
лежному рівні моделі національного солідар-
ного медичного страхування зі стовідсотковим 
покриттям громадян; створити госпітальні окру-
ги; ухвалити ліцензійні умови провадження гос-
подарської діяльності з виробництва, оптової та 
роздрібної торгівлі лікарськими засобами та їх 
імпорту.

Зокрема, у 2016 році: 
- Кабінетом Міністрів України ухвалено Концепцію реформи фінансування системи охорони здоров’я України (від 30 

листопада 2016 р. №1013). 

Довідково: Стягнення страхових внесків здійснюватиметься через загальну систему оподаткування та консо-
лідуватиметься у державному бюджеті. Страхові виплати за лікування окремої людини не будуть прив’язані до 
розміру її індивідуальних внесків. Єдиний національний замовник плануватиме та закуповуватиме медичні послуги 
для громадян, напряму контрактуватиме з медичними закладами, оцінюватиме та контролюватиме якість 
послуг, підтримуватиме електронну систему збору та обміну медичною інформацією тощо. Держава впроваджує 
поняття гарантованого пакету медичної допомоги - чітко визначений набір медичних послуг та ліків, право на 
отримання якого матимуть всі без винятку громадяни України. Гарантований пакет медичної допомоги щороку 
переглядатиметься та публікуватиметься. Процес переходу на нову модель фінансування галузі розрахований на 
3 роки з остаточним запровадженням у 2020 році.

- прийнято Концепцію розвитку системи громадського здоров’я в Україні (від 30 листопада 2016 р. №1002).

Довідково: З ухваленням документу планується розвивати систему із залученням заінтересованих сторін. Кон-
цепція спрямована на практичну реалізацію завдань збереження здоров’я та повноцінного життя людей, відобра-
жених у засадах «Здоров’я-2020: основи європейської політики на підтримку дій держави і суспільства в інтересах 
здоров’я і благополуччя» та в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

- ухвалено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роз-
дрібної торгівлі, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів). 

Довідково: Це дозволить визначити єдині вимоги до суб’єктів ринку лікарських засобів та створить умови для 
забезпечення захисту інтересів громадян. Створено перелік документів, що підтверджують відповідність суб’єк-
та господарювання вимогам ліцензійних умов, форми відомостей та заяв, вимоги — кваліфікаційні, організаційні, 
технологічні, спеціальні та вимоги щодо забезпечення якості лікарських засобів.

Однією із нагальних потреб України є впровадження acquis (правової концепції) ЄС у сфері охорони здоров’я. Для до-
сягнення мети на даний момент вжито наступні заходи: 

- затверджено Перелік інфекційних захворювань, які мають прогресивно/поступово охоплюватися мережею Співтова-
риства відповідно до рішень Європейського Парламенту та Ради ЄС (Наказ Міністерства охорони здоров’я від 13 квітня 
2016 р. №362);

- затверджено Критерії, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реє-
страції (Наказ Міністерства охорони здоров’я від 28 грудня 2015 р. №905);

- прийнято у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
охорони здоров’я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині» (від 21 квітня 2016 р. №2386а-1);

- затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин 
людини згідно із затвердженим Міністерства охорони здоров’я переліком. 

Довідково: Створено Робочу групу, яка готує пропозиції щодо вдосконалення Ліцензійних умов і приведення їх у 
відповідність до Директиви ЄС «Про встановлення стандартів якості та безпеки для донорства, заготівлі, пере-
вірки, обробки, консервації, зберігання та розподілу людських тканин і клітин» та Директиви Європейської Комісії 
«Про виконання Директиви 2004/23/ЄС Європейського Парламенту і Ради щодо певних технічних вимог до надання, 
отримання і тестування тканин і клітин людини».
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ОСВІТА, НАВЧАННЯ ТА МОЛОДЬ

Угода про асоціацію передбачає активізацію співробітництва з метою реформування та модернізації систем вищої осві-
ти, сприяння зближенню у цій сфері, яке відбувається в рамках Болонського процесу.

З метою впровадження Закону України «Про вищу освіту» протягом 2014-2016 років значно розширено академічну, 
організаційну та фінансову свободу українських університетів.

Зокрема, у 2016 році:
- триває впровадження європейських принципів формування державних стандартів освіти. 

Довідково: Передбачається, що замість колишніх стандартів у складі переліку дисциплін, обсягу годин в їх межах 
та конкретних тем, які потрібно викладати, буде запроваджено категорії кінцевих компетентностей, які пови-
нен мати випускник, та рамкові вимоги до організації навчального процесу (загальний термін навчання, кінцева 
атестація тощо). Це сприятиме впровадженню європейського принципу академічної автономії вищих навчальних 
закладів.

- завершено процедуру конкурсного відбору членів та формування складу науково-методичних комісій сектору вищої 
освіти, які здійснюють розроблення нових стандартів вищої освіти за відповідними спеціальностями з урахуванням ви-
мог Європейських кваліфікаційних стандартів;

- затверджено Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчаль-
них закладах (наукових установах) (постанова КМУ від 23 березня 2016 р. №261), що внесло ключові зміни у наближення 
освіти до стандартів ЄС. 

Довідково: Підготовка доктора філософії здійснюється в аспірантурі, яка включає у себе денну, вечірню та заочну 
(дистанційну) форми навчання, а також поза аспірантурою – для здобувачів, які поєднують наукову та науко-
во-педагогічну діяльність. Підготовка доктора наук здійснюється тільки за денною формою навчання або шляхом 
самостійної підготовки дисертаційного дослідження. Також змінюється термін навчання в аспірантурі, ад’юнкту-
рі денної, вечірньої та заочної форми навчання – 4 роки. Для підготовки і перебування в докторантурі цей термін 
становить 2 роки.

- розпочато роботу зі створення Національного репозитарію академічних текстів (Розпорядження КМУ від 22 липня 
2016 р. №504), який допоможе автоматизувати процес виявлення академічного плагіату та забезпечить вищі навчальні 
заклади технічними можливостями для дотримання академічної доброчесності;

- українські навчальні заклади отримали право розміщувати грошові кошти, отримані за надання платних послуг, на 
депозитних рахунках державних банків. 

Довідково: Це дасть змогу створювати спеціальні грошові фонди та витрачати отримані відсотки на забезпе-
чення освітньої діяльності. Така практика є важливою для фінансової автономії навчальних закладів.

Одним з пріоритетів реформи вищої освіти залишається реформа системи фінансування вищих навчальних закладів. 
Ведеться робота над розробленням і впровадженням нової моделі фінансування університетів, яка передбачатиме блоч-
не фінансування та стимулюватиме університети до підвищення якості освітніх послуг.

Відповідно до положення Угоди про асоціацію щодо підвищення якості та важливості вищої освіти, у вересні 2016 року 
розпочало роботу Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Національне агентство є постійно діючим 
колегіальним органом у сфері вищої освіти, який повинен перебрати на себе частину функцій Міністерство освіти і науки, 
зокрема, в сфері забезпечення та контролю за якістю вищої освіти. 

Довідково: Національне агентство складається з 25 членів, які обираються строком на 3 роки і не можуть працю-
вати в складі агентства більше двох строків. Своїх представників до цього органу делегують Національна акаде-
мія наук (2 члени), національні галузеві академії наук (5 членів), вищі навчальні заклади (13 членів), роботодавці (3 
члени) та студентське самоврядування (2 члени).

З метою реалізації положення Угоди про асоціацію щодо поглиблення співробітництва між вищими навчальними за-
кладами, розширення можливостей вищих навчальних закладів та активізації мобільності студентів і викладачів вдалося 
зберегти лідерство України у проектах Erasmus+ серед країн Східного партнерства.

Довідково: За результатами двох конкурсів за напрямом «Кредитна мобільність» програми Erasmus+ у 2015 і 2016 
роках для фінансування було відібрано 245 двосторонніх проектів між закладами вищої освіти України і Європи для 
розвитку індивідуальної мобільності. Завдяки цим фінансованим ЄС проектам 3355 студентів і працівників уні-
верситетів з України отримали змогу поїхати для навчання, викладання або стажування у одну з країн ЄС у період 
з 2015 до 2018 року. Упродовж цього ж періоду 1019 студентів і працівників з університетів Європи прибудуть за 
обміном в Україну. Загалом щороку на конкурс надходить понад 300 заявок за участю українських та європейських 
університетів-партнерів.
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З 147 проектів, рекомендованих для фінан-
сування Європейською Комісією у 2016 р. в 
рамках програми Erasmus+ за напрямом 
«Розвиток потенціалу вищої освіти», 7 
проектів будуть виконуватися за участю 
українських вищих навчальних закладів. 
Загальна кошторисна вартість (сума гран-
тів ЄС) для цих нових 7 проектів за участю 
українських університетів становить 
близько 5,9 млн євро. 
Значно зросла кількість поданих проектних 
заявок за участю українських навчальних 
закладів (91 заявка у 2015 році та 130 заявок 
у 2016 році), що свідчить про зацікавленість 
українських університетів у розвитку спів-
робітництва з європейськими партнерами.

У 2014-2016 роках Україна отримала фінансування для 29 проектів за напрямом Жан Моне. 

Довідково: Ці проекти зосереджені на вивченні досвіду європейської інтеграції і фінансують навчання і дослідження 
(модулі, кафедри), розвиток академічних зв’язків (мережі, проекти) і підтримують діяльність установ або асоці-
ацій, що займаються питаннями європейської інтеграції. Українські університети щороку подають понад 100 
заявок для участі у конкурсі за цим напрямом.

У жовтні 2016 року Верховна Рада України у першому читанні прийняла проект нової редакції рамкового Закону «Про 
освіту», який має встановити ключові засади формування освітньої політики в Україні на довгострокову перспективу і 
спрямований, зокрема, на досягнення таких цілей:

- cтворення умов для освіти людини упродовж життя та розширення прав здобувачів освіти: передбачається існування 
трьох рівноправних форм здобуття освіти: формальної, неформальної та інформальної - результати всіх форм будуть 
визнаватися однаково;

- забезпечення децентралізації управління системою освіти;
- забезпечення безоплатності дошкільної, повної загальної середньої освіти у державних та комунальних навчальних 

закладах;
- підвищення статусу вчителя та модернізація системи перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування педаго-

гічних, науково-педагогічних працівників і керівників навчальних закладів;
- перехід на європейську структуру системи освіти: навчання в середній школі триватиме 12 років;
- покращення якості навчання через побудову нової системи забезпечення якості.
Урядом затверджено Державну цільову соціальну програму «Молодь України» на 2016-2020 роки (постанова КМУ від 18 

лютого 2016 р. №148), яка спрямована на створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, 
формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.

За підтримки Програми розвитку ООН в Україні розроблено проект Закону «Про молодь» (реєстр. №3621, внесений 
народними депутатами України). Законопроект передбачає формування нової системи функціонування державної моло-
діжної політики, методів та інструментів її реалізації, побудову нового типу відносин між державою та молоддю. 

Довідково: Проведено громадське обговорення законопроекту у 5 регіонах України, тривають експертні консуль-
тації щодо його доопрацювання.

Угода про асоціацію передбачає співпрацю сторін у сфері неформальної освіти. З метою запровадження відповідних 
законодавчих норм щодо неформальної освіти в національне законодавство у Верховній Раді зареєстровано проект За-
кону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо визнання неформальної освіти)» (реєстр. № 2121). 

Довідково: Законопроект передбачає визнання неформальної та інформальної освіти (самоорганізованої освіти, 
самоосвіти) в якості різновидів освіти в Україні, визнання державою неформальної освіти, здобутої волонтерами 
у організаціях та установах, які залучають до своєї діяльності волонтерів, та закріплення права волонтерів на 
врахування факту здобуття ними названої освіти при влаштуванні на державну службу. 

Беручи до уваги Рекомендацію Ради Європи про визнання неформального та інформального навчання, спільно з Про-
грамою розвитку ООН в Україні розроблено та впроваджується навчальна програма «Молодіжний працівник» та мульти-
медійний дистанційний он-лайн курс «Молодіжний працівник». 
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КУЛЬТУРА

Угодою про асоціацію передбачається тісніше співробітництво між Україною та ЄС задля покращення взаєморозуміння 
та розширення культурних обмінів, а також мобільності об’єктів мистецтва та митців. У 2016 році Україна значно посилила 
співпрацю з Європейським Союзом у галузі культури, а саме:

- У березні 2016 року Україна приєдналася до найбільшої грантової програми ЄС «Креативна Європа», метою якої є 
розвиток сектору культури та креативних індустрій в країнах Європи, посилення конкурентоспроможності європейської 
аудіовізуальної продукції, а також забезпечення просування та захисту культурного та мовного розмаїття. 

Довідково: Україна стала учасником відразу двох підпрограм – «Культура» та «Медіа». Координатором програми, 
тобто її національним бюро, виступає Український центр культурних досліджень. Він займається розповсюджен-
ням інформації про можливості в рамках програми, консультує потенційних учасників, проводить семінари та 
тренінги. У червні 2016 року за результатами відкритого конкурсного відбору було обрано керівника національного 
бюро програми – Ірину Вікирчак. У 2016 та 2017 роках Україна бере участь в програмі на пільгових умовах, щорічно 
сплачуючи символічний внесок у розмірі 1 євро.

- У 2016 році Україна активно займалася просуванням національного 
культурного продукту в ЄС. Зокрема, у січні-серпні 2016 року був реа-
лізований проект «Побачити Україну: Docudays UA мандрує світом». 
Наше документальне кіно побачили у п’яти країнах Європи: Франції, Ні-
меччині, Італії, Іспанії та Греції. У програмі фестивалю відбулися покази 
документальних фільмів, фотовиставки, зустрічі з українськими кінема-
тографістами, а також лекції та дискусії за участю громадських активістів 
і правозахисників.

- Україні вдалося залучити технічну допомогу на реформування системи державного управління у сфері культури: в 
грудні 2016 р. було прийнято рішення провести в першому кварталі 2017 року функціональний аудит Міністерства 
культури в рамках програми ЄС-Східного партнерства «Культура і креативність». В ході аудиту має бути визначено сту-
пінь ефективності та результативності роботи Міністерства. Це стане першим кроком на шляху оновлення внутрішньої 
структури Міністерства. 

Довідково: Програма ЄС та Східного партнерства «Культура і креативність» покликана забезпечити підтримку куль-
турних та креативних секторів і збільшити їхній внесок у сталий гуманітарний та соціально-економічний розвиток.

- З метою реалізації положень Угоди про асоціацію Урядом схвалена Довгострокова стратегія розвитку української 
культури (Розпорядження КМУ від 01 лютого 2016 р. №119-р). Реалізація стратегії сприятиме творчій активності грома-
дян та створить умови для зміцнення в Україні громадянського суспільства.

В рамках Угоди про асоціацію Україна взяла на себе зобов’язання щодо розвитку культурного розмаїття, збереження й 
оцінки культурної та історичної спадщини. 

- У 2016 році продовжувалася робота над удосконаленням Закону України «Про музеї та музейну справу» та його 
приведенням у відповідність до вимог міжнародних договорів. Зміни у законі призведуть до оптимізації функцій держав-
ного управління та децентралізації повноважень у сфері музейної справи.

- З метою впровадження національних переліків нематеріальної культурної спадщини, у 2016 році було розроблено 
Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення документів про включення елементів нематеріальної куль-
турної спадщини України до списків ЮНЕСКО, затверджено Порядок створення та оновлення Національного реєстру 
нематеріальної культурної спадщини України. Також опрацьовується проект Закону України «Про нематеріальну куль-
турну спадщину». 

Довідково: Нематеріальна культурна спадщина України – це джерело нашого культурного різноманіття та 
гарантія сталого розвитку. До національного переліку України наразі включено 6 елементів: «Опішнянська керамі-
ка», «Косівська мальована кераміка», «Кролевецькі ткані рушники», «Культура хліба (Хлібна культура і традиції)», 
«Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство ХІХ – ХХІ ст.», «Козацькі пісні Дніпро-
петровщини». 

Сприяння розвитку культурної індустрії в Україні та ЄС є також одним з ключових завдань Угоди про асоціацію.
- У травні-грудні 2016 року програмою ЄС і Східного партнерства «Культура і креативність» спільно з Українським цен-

тром культурних досліджень реалізовано проект СDIS (Індікатори ЮНЕСКО впливу культури на розвиток). Результати 
проекту будуть використовуватися під час розробки стратегій розвитку, в яких окреме місце виділятиметься культурним 
компонентам. Запровадження культурних індикаторів дозволить поставити культуру та мистецтво в центр державних 
інтересів, створити належні умови для розвитку креативних індустрій та забезпечити подальший соціально-економічний 
розвиток України.
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СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ СПОРТУ 
ТА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Угода про асоціацію передбачає сприяння по-
пуляризації фізичної культури і спорту, здорового 
способу життя, підвищення рівня національної ком-
петенції у спортивній галузі, інтеграції людей з розу-
мовими та фізичними вадами через заняття спортом, 
а також захисту спорту від таких загрозливих явищ, 
як допінг, договірні матчі, расизм та насильство. 

У 2016 році Україні досягнула значних результатів 
за цими напрямами.

У лютому 2016 року було схвалено Національ-
ну стратегію з оздоровчої рухової активності в 
Україні на період до 2025 року «Рухова актив-
ність – здоровий спосіб життя – здорова нація» 
(Указ Президента України від 9 лютого 2016 р. №42). 
Урядом затверджено План заходів на 2017 рік 
щодо реалізації Національної стратегії (Розпоря-
дження КМУ від 08 вересня 2016 р. №653). 

Довідково: Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова актив-
ність — здоровий спосіб життя - здорова нація» визначає мету та основні завдання, спрямовані на створення 
умов для підвищення рівня залучення населення до оздоровчої рухової активності. Це сприятиме розв’язанню 
гуманітарних і соціально-економічних проблем для особи, суспільства та держави. Розроблення Національної 
стратегії базується на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров’я, Ради Європи, Європейського Союзу; 
нормах національного законодавства, відповідно до яких держава покликана забезпечити формування та реаліза-
цію багатовекторної, комплексної політики заохочення громадян до оздоровчої рухової активності. Це сприятиме 
зменшенню ризику виникнення неінфекційних захворювань — основної причини високих показників передчасної 
смертності в Україні.

На виконання плану заходів на 2017 рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні 
на період до 2025 року «Рухова активність – здоровийспосіб життя — здорова нація» розроблено проект Постанови 
КМУ «Про утворення Координаційної ради з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової актив-
ності». 

Довідково: Проект постанови листом Мінмолодьспорту від 25 листопада 2016 р. №9934/5.4 направлено на пого-
дження до МОН, МОЗ, Мінрегіону, Мінінформполітики, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Держкомте-
лерадіо, НОК, СКУ, НКСІУ, ВЦФЗН «Спорт для всіх», Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і 
спорту. Станом на 28 грудня 2016 р. проект постанови погоджено МОН, Мінрегіоном, Мінінформполітики, Мінфі-
ном, Держкомтелерадіо, Державним науково-дослідним інститутом фізичної культури і спорту.

Триває узгодження проекту Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на пе-
ріод до 2020 року. 

Довідково: Метою Програми є відведення провідної ролі фізичній культурі і спорту в Україні як важливому фактору 
здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для 
всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, вияв-
лення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу 
держави у світовому співтоваристві.

З метою приведення законодавства у відповідність до європейських вимог і стандартів, у травні 2016 року Міністерство 
молоді та спорту України розробило проект змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», в якому наведено 
визначення спортивної зброї, а також врегульовано питання придбання, зберігання, перевезення та використання спор-
тивної зброї і боєприпасів до неї (статті 1 та 48 відповідно). У листопаді 2016 року цей законопроект було надіслано на 
розгляд Кабінету Міністрів України (лист від 30 листопада 2016 р. №1382/4.3/16).

Зважаючи на необхідність проведення реформ у сфері будівництва та експлуатації спортивної інфраструктури, Мі-
ністерство молоді та спорту підготувало проект постанови КМУ «Про внесення змін до переліку закладів фізич-
ної культури і спорту, яким надається статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки».  
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Проектом передбачено виключити з переліку бази що не використовуються для проведення всеукраїнських і міжнарод-
них спортивних змагань та навчально-тренувального процесу, натомість включити заклади фізичної культури і спорту. 
Впровадження цих змін підвищить рівень організації навчально-тренувального процесу національних збірних команд 
України. У 2016 році розпочалася робота над створенням нового переліку баз олімпійської та паралімпійської підготовки, 
що можуть звільнятися від сплати земельного податку. Проект постанови КМУ «Про затвердження переліку баз олім-
пійської та паралімпійської підготовки, що звільняються від сплати земельного податку», над яким триває робота, 
має вдосконалити правове регулювання земельних відносин з метою розвитку фізичної культури і спорту, покращення 
матеріально-технічного стану та стабільного функціонування баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Під час ро-
боти над проектом змін Міністерство молоді та спорту проаналізувало пропозиції фізкультурно-спортивних товариств, 
Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України.

З метою виконання положень Угоди про асоціацію, Міністерство молоді та спорту продовжило організаційно-мето-
дичну роботу над державним експериментом щодо залучення національних спортивних федерацій з окремих 
олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів (Постанова КМУ від 5 серпня 2015 р. 
№573), включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, спрямованих на за-
безпечення підготовки спортсменів національних збірних команд та їх участі у спортивних змаганнях всеукраїнського та 
міжнародного рівня. Федерації відіграють провідну роль у сфері спортивної діяльності, тому розширення їхніх повнова-
жень є важливим кроком для розвитку спорту в Україні. Експеримент надає можливість федераціям здобути досвід само-
стійного планування, використання та відповідного звітування щодо використання коштів Державного бюджету України 
для організації та проведення заходів. У жовтні-грудні 2016 року було проведено перевірку національних спортивних 
федерацій щодо стану проведення експерименту, за результатами якої рекомендовано вдосконалити процедуру звіту-
вання федераціями до Міністерства щодо використання бюджетних коштів та проведення спортивних заходів. У кінці 
грудня 2016 року було схвалено проект Постанови КМУ, яким продовжено термін дії експерименту, збільшено кіль-
кість учасників та розширено повноваження національних спортивних федерацій. Впродовж 2016 року на організацію і 
проведення спортивних заходів федераціям з державного бюджету виділено більше 90 000 тис. грн. 

Довідково: Видатки становили 91 874,8 тис. грн., а саме: Федерація важкої атлетики України – 12 038,7 тис. грн.; 
Федерація легкої атлетики України – 42 414,3 тис. грн.; Федерація України зі стрибків у воду – 14 674,8 тис. грн.; 
Федерація баскетболу України – 21 000,0 тис. грн.; Федерація хокею України – 1 747,0 тис. грн.

16 листопада 2016 року Міністр молоді та спорту Ігор Жданов провів зустріч із представниками Європейської федерації з 
водних видів спорту (LEN) з метою обговорення питань проведення у 2017 році в Україні Чемпіонату Європи зі стрибків у воду.

Україна досягла значних результатів у боротьбі із допінгом у спорті. 7-8 листопада 2016 року в Україні, у м. Києві вперше 
відбулося засідання Європейського Комітету з питань Всесвітньої антидопінгової агенції (САНАМА) та Моніторин-
гової групи Антидопінгової конвенції Ради Європи (Т-DO). Під час проведення засідання підписано Угоду про співробіт-
ництво між Національним антидопінговим центром України та НАДО Німеччини. Відповідно до цієї Угоди у 2016 
році було проведено першу робочу зустріч, на якій сторони обговорили план заходів на наступний рік, відбулося озна-
йомлення з організацією роботи антидопінгових служб в Німеччині та були підготовлені план та програма підвищення 
кваліфікації офіцерів допінг-контролю. 

19 жовтня 2016 році у першому читанні прийнято проект Закону України «Про антидопінговий контроль у спорті» (реє-
стр. №4724). Положення законопроекту спрямовані на приведення законодавства України у відповідність до Міжнародної кон-
венції про боротьбу з допінгом у спорті, створення правових та організаційних засад щодо акредитації лабораторії антидопін-
гового контролю та дотримання Україною, Національним антидопінговим центром вимог Всесвітньої антидопінгової агенції. 

Довідково: Законопроектом пропонується визначити правові та організаційні засади здійснення антидопінгового 
контролю в Україні, участі відповідних закладів, установ та організацій у профілактиці, запобіганні застосуванню 
та поширенню допінгу у спорті. Поправками до законопроекту члени Комітету запропонували перейти до євро-
пейського принципу управління антидопінговою діяльністю, а саме – створити Наглядову раду антидопінгового 
контролю. Антидопінгова лабораторія перетворюється на суб’єкт господарської діяльності з дати набуття 
акредитації ВАДА.

Угодою про асоціацію передбачено посилення боротьби з договірними матчами у співпраці з європейськими парт-
нерами. 

Так, 3 липня 2016 року Україна підписала Конвенцію Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охо-
рони та послуг під час футбольних матчів та інших спортивних заходів, що стане платформою для міжурядового 
об’єднання зусиль з метою боротьби з маніпуляціями у спортивних змаганнях, у тому числі договірними матчами у фут-
болі, хокеї та інших ігрових видах спорту.

16 листопада 2016 року Верховною Радою України ратифіковано Конвенцію Ради Європи проти маніпулювання 
спортивними змаганнями, імплементація якої дозволить попереджати, виявляти та застосовувати санкції проти націо-
нального чи транснаціонального маніпулювання національними і міжнародними спортивними змаганнями та сприятиме 
національному, міжнародному співробітництву проти маніпулювання спортивними змаганнями між відповідними дер-
жавними органами, організаціями, залученими до спорту і ставок на спортивні змагання. 
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СПІВРОБІТНИЦТВО З ПИТАНЬ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Відповідно до статей 469-470 Угоди про асоціацію, створено Платформу громадянського суспільства Україна-ЄС – 
спільний орган громадянського суспільства, метою якого є забезпечення громадського контролю за виконанням Угоди.

11 лютого 2016 року в Брюсселі відбулося друге засідання Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (ПГС), під 
час якого йшлося про поточний стан виконання Угоди про асоціацію та пов’язаних з нею реформ. ПГС представила два 
аналітичні звіти – про антикорупційну політику й енергетику. 

- 8-9 листопада 2016 року в Києві відбулося третє засідання ПСГ, на якому було представлено дві тематичні доповіді: 
- Регулювання ринку праці в ЄС та Україні: спільні риси і відмінності;
- Адаптація трудового законодавства України до законодавства ЄС. Антидискримінаційне законодавство та практика 

застосування: права вразливих груп у контексті Угоди про асоціацію.
Узгоджено плани дій на 2017 рік та теми наступних аналітичних доповідей (про річні результати застосування зони 

вільної торгівлі з ЄС, соціально-економічну ситуацію в Україні та аналіз виконання положень Угоди в частині охорони 
навколишнього середовища). 

- 24 лютого 2016 році у рамках реалізації положень Угоди щодо регулярних контактів між представниками ПГС та Ко-
мітету асоціації, Уряд України прийняв рішення про обов’язкове проведення Урядовим офісом з питань європейської 
та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів щоквартальних зустрічей членів двосторонніх органів 
асоціації з української Сторони з представниками української Сторони ПГС Україна-ЄС. Протягом 2016 року було орга-
нізовано та проведено три такі зустрічі, присвячені обговоренню результатів роботи Уряду, організації, моніторингу та 
координації виконання Угоди про асоціацію.

26 лютого 2016 року затверджено Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Укра-
їні на 2016 – 2020 роки та план заходів з її реалізації. Стратегія визначає напрямки співпраці між організаціями грома-
дянського суспільства України та держав-членів Європейського Союзу з питань гармонізації вітчизняного законодавства 
у сфері громадянського суспільства з нормами права ЄС. 
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ТРАНСКОРДОННЕ 
ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

З метою реалізації проектів транскордонного співробітництва у звітному періоді підписано наступні міжнародні дого-
вори щодо залучення фінансових ресурсів ЄС в рамках чотирьох програм прикордонного співробітництва:

1. Угода про фінансування спільної операційної програми прикордонного співробітництва «Басейн Чорного моря 
2014 – 2020 роки» (53,9 млн. євро, максимальна сума внеску ЄС – 49,03 млн. євро).

2. Угода про фінансування спільної операційної програми прикордонного співробітництва «Україна – Угорщина – 
Словаччина – Румунія 2014 – 2020 роки» (81,3 млн. євро, максимальна сума внеску ЄС – 73,95 млн. євро).

3. Угода про фінансування спільної операційної програми прикордонного співробітництва «Україна – Польща – Біло-
русь 2014 – 2020 роки» (201,38 млн. євро, максимальна сума внеску ЄС – 183,07 млн. євро).

4. Угода про фінансування спільної операційної програми прикордонного співробітництва «Україна – Румунія 2014 – 
2020 роки» (66 млн. євро, максимальна сума внеску ЄС – 60 млн. євро).

Довідково: Загальна сума максимального внеску ЄС становить 366,05 млн. євро. Згідно з умовами міжнародних дого-
ворів, «співфінансування повинно становити не менш ніж 10 % внеску ЄС у програму».

Кожною Угодою передбачено реалізацію за рахунок грантової допомоги ЄС спільних з країнами-учасницями проектів 
за напрямами:

- підтримка місцевої культури та збереження історичної спадщини; 
- підтримка прикордонного управління і безпеки кордону, менеджмент в сфері міграції; 
- спільні виклики в галузі безпеки та охорони правопорядку; 
- покращення інфраструктури прикордонних регіонів. 

Виконання програми прикордонного співробітництва сприятиме:
- Ефективній та взаємовигідній співпраці прикордонних регіонів України шляхом реалізації спільних проектів;
- Обміну досвідом та кращими практиками між країнами-партнерами в різних сферах для сприяння вирішенню спіль-

них проблем розвитку;
- Залученню додаткових ресурсів для збалансованого розвитку та підвищення конкурентоспроможності прикордон-

них регіонів України;
- Реалізації ініціатив місцевих громад в Україні.
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РОЗДІЛ VI. 
ФІНАНСОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО, 

ЗОКРЕМА БОРОТЬБА З ШАХРАЙСТВОМ
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Триває процес визначення обсягу завдань, необхідних для реалізації зобов’язань України щодо наближення законо-
давства України до вимог окремих положень Конвенції ЄС від 26 липня 1995 року щодо захисту фінансових інтересів 
Європейських Співтовариств та Протоколу та Другого протоколу щодо захисту фінансових інтересів Європейських Спів-
товариств, як це передбачено Додатком ХLІV до частини VI «Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із 
шахрайством». 

Крім того, з метою уможливлення практичної реалізації положень цього розділу, а зокрема додатку ХLІІІ до розділу 
VI «Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством», яким встановлюються кокретні мехінзми 
боротьби з шахрайством та контролю за використанням фінанасої допомоги ЄС, існує потреба у визначені чіткого інсти-
туційного механізму та порядку взаємодії правоохоронних та фіскальних органів щодо забезпечення виконання цього 
заобов’язання у рамках Угоди.
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РОЗДІЛ VII. 
ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНА-ЄС: 

ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ
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З 1 січня 2016 року розпочалася реалізація в режимі тимчасового засто-
сування торговельної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 
зокрема — створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної тор-
гівлі (ПВЗВТ). Так відбулися зміни у питаннях митно-тарифного регулю-
вання, включаючи механізми поетапного зниження митних ставок обо-
ма країнами та адміністрування походження товарів, а також тарифних 
квот. Європейська сторона значною мірою лібералізувала митний режим 
для українських товарів ще у 2014 році: було скасовано 95% ввізних мит 
ЄС на промислові товари та 84% – на сільськогосподарську продукцію. 
Для українських виробників найсуттєвішим було зниження тарифних об-
межень з боку ЄС у таких галузях: легка, харчова, хімічна промисловість, 
машинобудування. В той же час з 1 січня 2016 року Україна обнулила мита 
на імпорт близько 70% товарів походженням з ЄС, а для решти чутливих 
для України товарів діють перехідні періоди відповідно до Графіку, вста-
новленого у Додатку I-A до Угоди про асоціацію. 

За результатами 2016 року. ЄС став найбільшим торговельним парт-
нером України. Так, частка ЄС склала 37,1% загального експорту товарів 
України, а також 43,7% — імпорту. За перший рік дії ПВЗВТ спостерігаєть-
ся позитивна динаміка розвитку торгівлі між Україною та ЄС — як щодо 
експорту, так і імпорту. При цьому експорт товарів до ЄС виріс на 3,7% 
порівняно з попереднім роком та становив 13,5 млрд. дол. США, а імпорт 
товарів з ЄС – збільшився на 11,8% та становив 17,1 млрд. дол. США. По-
мірні показники українського експорту у номінальному вимірі пов’язані, 
у першу чергу, з продовженням стагнації світових цін на важливі позиції 
українського експорту (зернові та метал). 

Важливими драйверами зростання експорту до ЄС у 2016 році. були 
такі галузі: легка і деревообробна промисловість, машинобудування, АПК та харчова промисловість. Причому, важливо, 
що в експорті до ЄС спостерігалася позитивна тенденція до розширення товарних позицій, в першу чергу за рахунок 
продукції з вищим ступенем переробки та доданої вартості. Зокрема, це стосується продукції машинобудування, легкої 
та харчової промисловості. Найбільший внесок у зростання експорту до ЄС зробили такі товари: соняшникова олія, авто-
мобільні запчастини, електричне обладнання, вироби з деревини, проводи ізольовані, кабелі, електричні водонагрівачі, 
меблі для сидіння тощо. 

На ринок ЄС поступово почали виходити або принаймні виявляти зацікавленість, нові компанії, які раніше в ЄС не 
експортували, у тому числі малі та середні підприємства. Україна досягла успіхів в отриманні дозволів експортувати до 
ЄС більшість товарів тваринного походження. У 2016 році для вітчизняних виробників відкрився європейський ринок 
молочної продукції. 

Що стосується використання Україною тарифних квот для сільськогосподарської та харчової продукції, то поки укра-
їнські експортери використовували можливості лише 26 із 40 тарифних квот. Найбільш затребувані квоти, які швидко 
вичерпуються українськими експортерами, — мед, соки, оброблені томати, борошно, зернові. Також у 2016 році роз-
почалося використання тарифних квот на цукрову кукурудзу, цукрові продукти, молочні продукти, крохмаль, висівки, 
оброблені продукти з цукру, оброблену продукцію з зернових, часник тощо. 

На цьому етапі потенціал поглибленої та всеохоплюючої угоди про вільну торгівлю (ПВЗВТ) між Україною та ЄС ще не 
використовується повністю, оскільки на заваді експорту до ЄС все ще багато нетарифних бар’єрів. Тому подальшим прі-
оритетом діяльності уряду є продовження реформ для збільшення доступу українських товарів до ринку ЄС у межах 
ПВЗВТ, які були розширені, зокрема за рахунок:

- додаткових автономних преференцій (АТП);
- зменшення нетарифних бар’єрів, зокрема пов’язаних з СФЗ та ТВТ (для цього плануємо виконання Стратегії по СФЗ, 

підписання Угоди АСАА, адаптацію законодавства у сфері експорту послуг та державних закупівель, де передбачено пов-
не відкриття ринку ЄС після проведеної гармонізації);

- підтримка виходу малих та середніх підприємництв на ринок ЄС.

Торгівля з ЄСу межах ПВЗВТ:
9За місяців 2016 року

%
агропромисловий комплекс 
та харчова промисловість

машинобудування

деревина, паперова маса 
та вироби з неї

різні промислові товари

легка промисловість

13,2

5,8

16,6

32,8

11,7

АПК та харчова 
промисловість

металургія

машинобудування

мінеральні 
продукти

деревина та 
паперова маса

легка 
промисловість 

різні промислові 
товари хімічна

промисловість
29,7

23,5

16,1

10,2

6,8

6,2
3,8 3,6

Структура
експорту

%

Найбільш важливі
експортні товари (%)

Зростання
експорту до ЄС

Олія соняшникова • проводи ізольовані, кабелі • 
кукурудза • напівфабрикати зі сталі • руди та 
концентрати залізні • прокат плоский • феросплави

8,5 7,27,9

6,3 5,5 2,8

6,7
43,8%

імпортуємо
з ЄС

+6%
ТОВАРООБІГ

+4,4% $9,8
млрд

ЕКСПОРТ

ТОР-5 споживачів українських товарів: 
Польща, Італія, Німеччина, Угорщина, Іспанія

26
з

40

ВИКОРИСТАНО БЕЗМИТНИХ
НУЛЬОВИХ ТАРИФНИХ КВОТ

ТОР-10 Найбільш
затребуваних квот

цукор

яблучний та 
виноградний соки

10 000 т

кукурудза

400 000 т

мед

5 000 т

оброблені 
томати

10 000 т

ячмінна крупа 
та борошно

6 300 т

цукор

20 070 т

овес

4 000 т

пшениця

950 000 т

м'ясо птиці

16 000 т

солод

7000 тМед, яблучний та виноградний соки, 
оброблені томати, зернові культури та ін.

Експорт понад безмитні
тарифні квоти

> > >4 
рази

7 
разів

20 
разів

%
Утворено Офіс
з просування 
експорту при 
Міністерстві 

економічного 
розвитку 
і торгівлі

Видано 50 000+ сертифікатів EUR. 1

Затверджено  113 уповноважених 
експортерів.

2016

Відповідальний за друк: О. Стефанішина. Наклад: 500 примірників. Київ-2017
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