


Розширення  прав споживачів



осіб чи близьких до них корпорацій; коли всі рівні 
перед законом, незалежно від посади і майнового 
стану; коли держава дбає про довкілля та пильно 
стежить за якістю харчових продуктів, а бюджетні 
витрати здійснюються якомога ощадливіше та в інтере-
сах суспільства. Це гарні дороги, безпечні вулиці, якісна 
вода з крану в помешканні. Звичайно, це також чесні 
вибори, свобода зібрань та мітингів, опозиційної 

діяльності, боротьба з корупцією. Справді, немає жодної 
сфери, якої б не стосувалася євроінтеграція.    

Союзом – аж до приєднання. Хтось, як-от сусіди України 
Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія, вже 
досягли цього й нині користуються всіма перевагами 
перебування в об’єднаній європейській родині. Інші 
держави, зокрема Чорногорія та Сербія, наполегливо 
рухаються в цьому напрямку. 

Україна також проголосила курс на європейську 
інтеграцію. Саме про необхідні для цього конкретні 
справи йдеться в Угоді про асоціацію між Європейським 
Союзом та Україною (УА). Документ передбачає реаліза-
цію низки важливих реформ та запровадження 
європейських стандартів і норм, що піднесуть якість 
життя громадян на новий рівень.     



У червні 2014 року завершився процес 
підписання Угоди про асоціацію між 
Європейським Союзом та Україною. 16 ве- 
ресня документ синхронно ратифікували 
Верховна Рада і Європарламент. З 1 листо-
пада 2014 року розпочалося тимчасо- 
ве застосування Угоди, а 1 вересня 2017 
року, після завершення процесу ратифіка-
ції національними парламентами країн- 
членів ЄС, документ набув чинності.

У документі немає згадки про можливості членства України в 
ЄС. Проте сама собою успішна реалізація положень УА  означала 
б належне запровадження норм, що діють в ЄС, та готовність 
України перейти до глибших рівнів інтеграції з Євросоюзом. Водно-
час виконання передбачених Угодою про асоціацію реформ і 
перетворень сприятиме суттєвому підвищенню якості життя 
громадян України.  

Угода про асоціацію – це документ об- 
сягом понад 1000 сторінок. Вона скла- 
дається з семи розділів та понад 40 додат-
ків і протоколів. За обсягом і тематич-
ним охопленням угода є найбільшим 
міжнародно-правовим документом, який 
укладала в своїй історії Україна. Для 
Євросоюзу подібні документи також є  
найбільш всеохопними міжнародними 
договорами, укладеними будь-коли з 
країною, яка не є кандидатом на приєд-
нання до ЄС.  



Угода про асоціацію передбачає,  що до українського 
законодавства має бути інкорпоровано значну частину 
правового доробку ЄС (acquis communautaire). Україна, 
таким чином, стає інтегральною складовою сучасної 
Європи.  

Україна прагне інтегруватися до Євросоюзу, це насам-
перед означає взяття нею певних зобов'язань. Це 
стосується адаптації законодавства ЄС та застосування 
його на практиці, повагу до цінностей, на яких 
ґрунтується Європейський Союз. Зі свого боку, 
Євросоюз зобов'язується допомагати Україні в процесі 
зближення.   

У цьому сенсі надзвичайно важливо, що положення УА 
є юридично зобов’язуючими. Зрозуміло, що оскільки  

Наприклад, 5-й розділ Угоди під назвою  
«Економічне та секторальне співробітни-
цтво» містить положення щодо цілей і 
форм співпраці між ЄС та Україною у 28 

Водночас надання цієї допомоги  здійснюватиметься 
відповідно до принципів належного фінансового 
управління і передбачатиме ефективне попереджен-
ня шахрайства, корупції, інших зловживань та бороть-   
бу з ними. Для  цього Україна повинна буде впровади-
ти відповідні положення законодавства Євросоюзу.  



п

йдеться про:

підтвердження того, що ЄС визнає Україну євро- 
пейською країною, яка поділяє спільну історію та 
спільні цінності держав-членів та Євросоюзу в цілому; 

нень України у забезпеченні спільних цінностей  і

готовність ЄС допомагати у процесі впровадження 
реформ та наближення України до Євросоюзу, що 
буде його внеском у поступову інтеграцію та погли-
блення політичної асоціації.  

довно виконує ці положення, не визнаючи анексії 
Криму та засуджуючи підтримку Росією сепаратистів на 
сході України.  



Угода про асоціацію між ЄС та Україною передбачає
постійний політичний діалог і співпрацю задля зміц-

людини і фундаментальних свобод, проведення вну-

успішна реалізація УА зробить Україну органічною 

Зокрема, їй стануть притаманними такі риси:

і

зована для потреб розвитку країни, а не особистого 
збагачення тих, хто працює в цій сфері; 

мадян та не створюють їм перешкод у реалізації прав; 



державні службовці доброчесно та віддано служать 
людям і країні, їх відбір є прозорим на конкурсній 
основі на підставі оцінки рівня професійності;

правоохоронні органи не втручаються у сферу 
особистого життя, а кримінальне переслідуван-
ня без реальних правових підстав неможливе; 

зменшується рівень корупції – вона не заохо- 
чується недосконалим законодавством, а всі 
відомі її прояви неухильно караються, незалеж-
но від впливовості суб’єкта їх вчинення;  

правосуддя є справедливим і доступним,  
неухильно дотримується принцип верховен-
ства права.



прав споживачів. Співробітництво в рамках Угоди 
допоможе Україні вирішити такі проблеми, як не надто 
прозоре ціноутворення, наявність на ринку небезпеч-
них товарів і незадовільний контроль за якістю  
продукції, задоволення прав на компенсацію у разі 
придбання товару чи отримання послуги неналежної 
якості тощо. Євросоюз має значний досвід у сфері 
захисту прав споживачів, перевірені часом структури
й методи. Україна може всім цим скористатися.  

УА дозволить досягнути таких цілей:

а

а
ефективна протидія

Сторони також співпрацюватимуть за такими на- 
прямками: сприяння обміну інформацією про систе-
ми захисту прав споживачів; забезпечення експер-
тизи щодо правової та технічної здатності імплемен-
тації відповідного законодавства й запровадження 
систем ринкового нагляду; удосконалення інформа-
ції, що надається споживачам; навчання представ-
ників органів влади, що працюють у відповідній сфері; 
заохочення розвитку незалежних асоціацій споживачів 
та контактів між представниками споживачів.     

РОЗШИРЕННЯ 



глибо-
кої і всеосяжної зони вільної торгівлі  

Вони  передбачають 

до Євросоюзу. У непрості для світової
економіки часи це надає низку цілком
відчутних переваг як для пересічних
громадян, так і для українського бізнесу.   

нижчі ціни внаслідок доступу до ширшого асорти-
менту продукції й, відповідно, більшої конкуренції 
між виробниками та продавцями; У

Український бізнес отримує такі переваги: 



Для держави глибока  і всеосяжна зона вільної торгівлі 
з ЄС означатиме  підвищення ефективності управління 
державними фінансами, додаткові можливості для 
завершення вже розпочатих соціально-економічних 
реформ. Безсумнівними стратегічними перевагами є 
підвищення продуктивності праці, зменшення без- 
робіття та рівня бідності.   

нізацію українського законодавства із законодавством 
ЄС  і, відповідно, перехід на визнані світові стандарти;  

Водночас не уникнути й певних труднощів. Наприклад,
можна очікувати тимчасового зростання витрат, 

можуть не витримати слабші фірми. Однак, якщо зона 
вільної торгівлі з ЄС і призведе до певних втрат у 
короткостроковій перспективі, безперечними й 
вагомими будуть виграші на середньо- та довгостро-
ковий терміни. Передбачена Угодою глибока і 
всеосяжна зона вільної торгівлі запрацювала з 1 січня 
2016 року. Утім, ще в квітні 2014 року Євросоюз надав 
українським виробникам односторонні торговельні 
преференції – режим експорту української продукції 
до ЄС, подібний до виписаного в Угоді про асоціацію.

сприятливіший внутрішній інвестиційний та бізнес-  
клімат.  

тужним партнером як Європейський Союз означати-
ме для українських компаній більшу конкуренцію, якої 



Екологічна політика Євросоюзу та його 
законодавство у сфері охорони  довкілля 
становлять зразок для України. Згідно з 
Угодою про асоціацію вона має адаптува-
ти 31 екологічну директиву. Це дасть 
можливість країні наблизитися до стан- 
дартів ЄС та реально поліпшити стан  
довкілля.   

Наприклад, УА передбачає такі кроки 
для забезпечення чистоти повітря в 
Україні: 

ідентифікація зон для пріоритетних дій, розробка 
плану дій із забезпечення чистоти повітря для най- 
більш забруднених зон;  

виробництво безпечних фарб та лаків, особливо 
для автомобільної промисловості. 

людей та зменшення смертності, а також матиме еко-    
номічні вигоди для держави й бізнесу.  

обмеження ключових забруднювачів;



Співробітництво в рамках Угоди про асоціацію у транс- 
портному секторі спрямоване на модернізацію та по-
ступове його наближення до стандартів і підходів ЄС. 

Наприклад, в автомобільній галузі України вимоги 
Угоди насамперед спрямовані  на те, щоб протягом 3-7 
років досягнути:

подолання корупції, зокрема через відмову від 
надмірної кількості інспекторів та їхнього безпосе-
реднього контакту з особами, що перевіряються, а 
також через унеможливлення вільного тлумачення 
норм законодавства. 

Угода передбачає таке ж масштабне співробітництво 

покращення комфорту та безпеки пасажирів, 
зокрема через посилення конкуренції та прозо-
рості у доступі до ринку послуг – тоді переваги 
отримуватимуть перевізники, які справді піклують-
ся про пасажирів;



розширення можливостей для студентів та викла-
дачів щодо навчання, стажування й дослідницької 
роботи за  кордоном; 

реформування та модернізацію системи вищої 
освіти, повноцінну участь України у єдиному євро- 
пейському освітньому просторі на основі Болонсь- 
кого процесу; 

покращення співробітництва між вищими навчаль-
ними закладами та розширення їхніх можливостей. 

Угода також передбачає  активнішу співпрацю у сфері 
професійно-технічної освіти та навчання. Важливим є 
запровадження в Україні принципу «навчання впро- 
довж усього життя» – підвищення кваліфікації людини 
протягом усієї її трудової діяльності залежно від вимог  
ринку праці. 

Це зменшить, зокрема, обсяги відтоку робочої сили та 
інтелектуального потенціалу з України.



цього терміну стосується не лише питань, прописа-
них в Угоді про асоціацію. Ось кілька прикладів 
важливих сфер, у яких УА може надати імпульсу до 
співпраці. 

Питання скасування віз для громадян України не було 
пов'язане безпосередньо з Угодою про асоціацію, 
однак надзвичайно важливим для його врегулювання є 
третій розділ УА – «Юстиція, свобода та безпека». Там 
ідеться про співпрацю у сферах інституційної розбудо-
ви, незалежності правосуддя, боротьби з корупцією та 
організованою злочинністю, адекватного захисту 
персональних даних, урегулювання легальної міграції, 
боротьби з нелегальної міграцією тощо.

Усе це так чи інакше стосується лібералізації візового 
режиму. Відповідний діалог між Україною та ЄС розпо-
чався у жовтні 2008 року. 22 листопада 2010 року 
Євросоюз надав Україні План дій з візової лібералізації 
(ПДВЛ): вичерпний перелік кроків, після здійснення 
яких  безвізові поїздки громадян України до ЄС ста-
нуть реальністю. У квітні 2016 року, після вико- 

нання Україною ПДВЛ, Європейська Комісія подала на 
розгляд Ради ЄС та Європарламенту законопроект, 
який передбачав скасування візового режиму для 
громадян України. Зрештою, безвізовий режим запра-
цював з 12 червня 2017 року – після схвалення цієї  
законодавчої пропозиції Європарламентом та Радою 
ЄС. Тож тепер українці можуть подорожувати до країн 
ЄС без віз.



У результаті виконання Україною визначених Євро- 
союзом умов та його активної підтримки українці отрима-
ють не лише свободу пересування, а й безпечнішу та 
сучаснішу країну. Для ЄС Україна також стає передбачу-
ванішим та надійнішим сусідом. 

З цією метою Україна вже ухвалила низку важливих 
законів, зокрема про ринок природного газу та ринок 
електричної енергії, про Національну комісію, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
й комунальних послуг тощо.

нижчі ціни та кращий вибір, адже зростатиме конку-
ренція між постачальниками на ринку газу та електро-
енергії; 

скорочення споживання викопних видів палива, що 
зменшить залежність української економіки від 
імпортованих енергоносіїв та покращить стан 
довкілля;
збільшення інвестицій в енергетичну галузь України;
більші можливості для експорту української 
електроенергії та доступу українських компаній на 
внутрішній енергетичний ринок ЄС; 
посилення енергетичної безпеки і незалежності 
України.  

Вище вже розглядались переваги асоціації з ЄС для 
транспортного сектору України. Однак окремо і 
паралельно з цим просувається процес авіаційного 
співробітництва. Йдеться про інтеграцію України до 
Спільного авіаційного простору ЄС (САП). Нині Угода 
про САП охоплює близько 40 держав, потенційний 
ринок авіаційних  послуг у країнах-членах перевищує 
500 млн. осіб.  

Угода про асоціацію містить положення щодо енергетич-
ного співробітництва з метою підвищення енергетичної 
безпеки, конкурентоспроможності, розвитку енергетичної 
інфраструктури. Україна підтверджує зобов’язання набли-
жати енергетичне законодавство до положень законодав-
ства ЄС, водночас сприяючи підвищенню енергоефектив-
ності та використанню відновлюваних джерел енергії.  

Опосередковано реалізація УА сприятиме ефективній 
участі України в Договорі про заснування Енергетичного 
Співтовариства (ДЕС), членом якого вона стала 1 лютого 
2011 року. Це важливий напрямок відносин з ЄС. За належ-
ного виконання зобов’язань у рамках членства в ЄЕС 
Україна та її громадяни отримають багато переваг, серед 
яких: 



їною всього законодавства ЄС у сфері цивільної авіації. 
Це стосується безпеки польотів, захисту пасажирів, 
відповідальності авіаперевізників, захисту довкілля, 
конкуренції та державної допомоги. Бути стороною 
Угоди означає для компаній країн-учасниць змогу   

Унаслідок збільшення пропозицій та посилення кон- 
куренції зменшаться ціни. На український ринок 
можуть прийти так звані бюджетні авіалінії з Євросоюзу 
з доступними цінами на квитки. Отже, приєднання 
України до САП призведе до низки позитивних змін: 

 зниження вартості авіаперевезень;

збільшення інвестицій в аеропорти та зростання 
заробітної плати для працівників сфери.

вдосконалення методів управління авіакомпаніями;

збільшення доходів провайдерів аеронавігаційних 
послуг;
поліпшення іміджу країни та збільшення довіри до 
неї;

Угода про приєднання України до САП наразі очікує на 
підписання

поява нових ринків збуту для продукції української 
авіаційної промисловості;
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