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Інтеграція економіки України в європейський  

простір продовжує залишатись пріоритетним вектором 
її розвитку з часів здобуття незалежності. Синхронна 
ратифікація Угоди про асоціацію між нашою державою 
та Європейським Союзом Верховною Радою України та 
Парламентом ЄС відбулась 16 вересня 2014 р. Варто за-
значити, що  вона стала новим і найбільш вагомим 
кроком в історії становлення зовнішньоекономічних   
відносин України (у повному обсязі набула чинності 
1 вересня 2017 р.). До того ж, Угодою була закладена 
правова основа для безперешкодного переміщення то-
варів і послуг, яка була реалізована у рамках поглиб-
леної та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Укра-
їною та ЄС. Наступним етапом європейської економіч-
ної інтеграції нашої держави стало започаткування 
11 червня 2017 р. безвізового режиму із ЄС. Останній 
фактично гарантував свободу українцям на вільне пе-
ресування державами-членами інтеграційного угрупо-
вання. Як результат, вже сьогодні в Україні закладено 
реальні підвалини для еволюційного просування наці-
ональної економіки до високорозвиненої європейської, 
де відсутні будь-які бар’єри на шляху переміщення то-
варів, послуг, капіталу, робочої сили і технологій, а та-
кож реалізується єдина економічна політика сталого 
розвитку.  

Загалом, економічна інтеграція України до ЄС яв-
ляє собою безперервний процес, який вимагає, з одного 

5



 
Європейська економічна інтеграція 

~ 6 ~ 
 

боку, підвищення рівня загальної обізнаності суспіль-
ства про можливості і загрози від поступового просу-
вання у бік регіонального об’єднання, а з іншого, – кон-
центрації глибоких знань про європейську економічну 
інтеграцію у майбутніх фахівців, насамперед, у галузі 
економіки та управління. 

Метою навчального посібника «Європейська еко-
номічна інтеграція» є висвітлення і роз’яснення ключо-
вих засад формування і розвитку економічної інтегра-
ції на теренах Європи як на теоретичному так і на ем-
піричному рівнях пізнання. У результаті це дасть мож-
ливість не лише сформувати якісні знання про пред-
мет, але й навчить студентів визначати економічні на-
слідки для національного господарства від інтеграції 
України до ЄС. 

Навчальний посібник розроблено у відповідності 
до робочої програми дисципліни «Міжнародна економі-
чна інтеграція. Європейська інтеграція». В основу ви-
дання було покладено іноземні першоджерела та офі-
ційні ресурси статистичної інформації EUROSTAT. 
Крім того, задля покращення ефективності засвоєння 
матеріалу слухачами курсу, у посібнику представлено 
ряд цікавих й актуальних кейсів і ділових ігор. 

Перший розділ присвячено розгляду теоретичних 
засад міжнародної економічної інтеграції. Особливу 
увагу читача в ньому прикуто до розкриття сутності ін-
теграційного процесу через призму герменевтики різ-
них історичних наукових шкіл. Також з’ясовуються цілі 
та етапи регіональної інтеграції і розкриваються її ста-
тичні й динамічні ефекти за допомогою методу графіч-
ного аналізу (підготували: д.е.н., проф. С.М. Кваша, 
к.е.н., доц. О.М. Файчук). 

У другому розділі навчального посібника автори 
висвітлюють історію становлення моделі західно-
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європейської економічної інтеграції, розкриваючи кри-
терії та процедуру вступу держав до Європейського Со-
юзу (підготувала к.е.н., доц. О.В. Файчук). 

Третій розділ стосується інститутів управління рі-
зними сферами Європейського Союзу. Насамперед, де-
тально розглядаються цілі, функції та організаційна  
структура семи провідних європейських наднаціональ-
них інститутів, які забезпечують високий рівень ефек-
тивності функціонування регіонального інтеграцій-
ного угруповання (підготував д.е.н., проф.С.М. Кваша).  

Четвертий розділ навчального посібника присвя-
чено аналізу ключового фінансового інструмента над-
національного регулювання і проведення структурної 
політики регіонального об’єднання – бюджету ЄС. Осо-
бливу увагу приділено принципам та процедурі форму-
вання прибуткової і видаткової його частин на сучас-
ному етапі еволюції ЄС (підготувала к.е.н., доц. 
О.В. Файчук). 

У п’ятому розділі автор широко розкриває пи-
тання спільної сільськогосподарської політики ЄС, на 
реалізацію якої тривалий період виділялись значні фі-
нансові  ресурси Співтовариства. Значний  акцент  тут  
робиться на економіко-фінансовому механізмі реформу-
вання спільної аграрної політики не лише у теперішній 
період (2014-2020 рр.), але й після 2020 р. (підготував 
д.е.н., проф. С.М. Кваша). 

Шостий розділ видання присвячено регіональній 
політиці ЄС, завдячуючи якій досягається економічне 
зростання та підвищується якість життя людей, перш 
за все, у менш розвинених регіонах інтеграційного 
об’єднання. Поряд із з’ясуванням сутності, цілей і меха-
нізму імплементації спільної регіональної політики та-
кож висвітлюються питання нових пріоритетів її 
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реалізації у майбутньому (підготував к.е.н., 
доц. О.М. Файчук). 

Сьомий розділ навчального посібника стосується 
розгляду політики охорони довкілля і сприяння ста-
лому розвитку ЄС. Автор висвітлює зміст, етапи та ме-
ханізм формування і реалізації екологічної політики 
інтеграційного угруповання. До того ж, тут робиться 
фокус на головних здобутках ЄС у сфері захисту навко-
лишнього природного середовища для збереження здо-
ров’я населення Європи (підготував к.е.н., 
доц. О.М. Файчук). 

У восьмому розділі представлено історію інтеграції 
економіки України до Європейського Союзу на сучас-
ному етапі державотворення. Вагоме значення має роз-
криття економічних наслідків від запровадження пог-
либленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі і безві-
зового режиму між нашою державою та ЄС (підготу-
вали: д.е.н., проф. С.М. Кваша, к.е.н., доц. О.М. Фай-
чук). 

Вкінці навчального посібника авторами додат-
ково презентована Стратегія «Європа-2020» (короткий 
огляд). 
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РОЗДІЛ 1   

 
 

  
 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
 

 
 

Ключові поняття і терміни: міжнародна еконо-
мічна інтеграція, глобалізація, світова економіка, 
«демонстраційний ефект», «ефект доміно», зона    
вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, еко-
номічний союз, статичні ефекти, динамічні         
ефекти. 
  
 

Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:  
 сутність дефініції «міжнародна економічна інтег-

рація», її передумови та цілі; 
 різноманітні наукові підходи до розуміння міжна-

родної економічної інтеграції; 
 основні етапи регіональної економічної інтеграції 

та їх особливості; 
 статичні і динамічні ефекти міжнародних інтегра-

ційних процесів. 
 
 

а також УМІТИ: 
 визначати ефекти «створення» і «відхилення» тор-

гівлі внаслідок започаткування країнами митного 
союзу; 

 передбачувати динамічні наслідки від реалізації 
інтеграційного процесу; 

 виявляти етап, на якому знаходиться конкретне 
інтеграційне угруповання. 
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Теоретичні основи міжнародної економічної інтеграції 

  
 

1.1. Концептуальна сутність поняття «міжна-
родна економічна інтеграція» 
 
 
Однією з основних характеристик сучасних міжна-

родних економічних відносин є інтеграція, яка вини-
кла в результаті поглиблення міжнародного територіа-
льного поділу праці під впливом процесу глобалізації. 
У свою чергу остання поступово зініціювала посилення 
регіоналізації торгівлі1. Врешті-решт регіональна еко-
номічна інтеграція стала основною підсистемою світо-
вої економіки2. 

Варто зазначити, що інтеграційні процеси суттєво 
активізувались у другій половині ХХ ст. в різних части-
нах світу. Значне посилення конкуренції між підпри-
ємствами і державами за доступ до факторів виробниц-
тва та ринки збуту продукції спричинило потребу в 
об’єднанні економік територіально-суміжних країн. 
Утворення великого регіонального економічного прос-
тору  дало можливість державам-учасницям зміцнити 
позиції у глобальній економіці і підвищити свою конку-
рентоспроможність на світовому ринку. Загалом такий 
процес отримав назву міжнародної економічної інтег-
рації. 

Розкрити сутність інтеграційних процесів намага-
лися ще фундатори економічної науки. У ХІV-ХІХ ст., 
проводячи аналіз наслідків перших преференційних 
англо-португальського (1703 р.) та англо-французького 
(1860 р.) торгових договорів, а також німецького мит-
ного союзу (1834-1871 рр.), такі вчені-економісти як 
А. Сміт, Д. Рікардо і Дж. Маккулох виступали проти 
                                                           

1 Кваша С.М. Зміни у тенденціях глобальної торгівлі в напрямах регіональної 
інтеграції / С.М. Кваша, В.І. Власов // Економіка АПК. – 2014. - №7. – С. 142. 

2 Огінок С.В. Еволюція поглядів на проблеми економічної інтеграції та 
формування єдиного ринку ЄС // Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. – Ужгород. - Випуск 6, Ч 2. – 2016. – С. 138-142. 
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подібних торгових альянсів, оскільки, на їх переко-
нання, останні перешкоджають нормальному розвитку 
міжнародного товарообміну. 

Натомість, німецький економіст Ф. Ліст (1789-
1846 рр.) не погоджувався із переконаннями прибічни-
ків англійської класичної політичної економії. Він вва-
жав, що повна свобода торгівлі, навпаки, гальмує роз-
виток продуктивних сил в національних господарствах  
більш слабких держав. Упевнено стоячи на боці проте-
кціонізму, Ф. Лісту вдалося переконати тодішню владу 
Німеччини, Австрії і Пруссії у необхідності створення 
митного союзу. Як результат, політика захисту від іно-
земної конкуренції разом із історичною та етнічною 
спорідненістю держав не лише надали нового імпульсу 
для економічного розвитку регіону, але й лягли в ос-
нову господарської традиції для всієї Європи. 

Слід наголосити, що одними із перших вчених, хто 
зробили спробу пояснити дефініцію «міжнародна еко-
номічна інтеграція» були швейцарський економіст 
В. Репке і француз М. Алле (представник раннього нео- 
лібералізму). Під нею вони розуміли створення єдиного 
ринкового простору у масштабі декількох країн, функ-
ціонування якого здійснюється на підґрунті дії стихій-
них ринкових сил і вільної конкуренції незалежно від 
економічної політики держав та існуючих національ-
них і міжнародних правових актів. Зрештою М. Алле 
писав: «Інтеграція в остаточному підсумку створює та-
кий єдиний ринок, усередині якого не існує жодних пе-
решкод для переміщення товарів, капіталу і людей; не-
має ні мит, ні кількісних обмежень, валюта вільно кон-
вертована, а капітали можуть вільно інвестуватися 
туди, де вища рентабельність; нарешті, ринок, усере-
дині якого працівники можуть знайти роботу 
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відповідно до своїх навичок» (М. Алле. «Єдина Європа. 
Шлях до процвітання»)3 

Однак у 60-і роки минулого століття ліберальні 
підходи отримали критику зі сторони прихильників 
структуралістської школи. Останні прагнули розкрити 
структурний бік міжнародного інтеграційного процесу. 
До того ж, структуралісти були переконанні у тому, що 
на практиці про економічну інтеграцію є сенс вести 
мову лише на етапі економічного союзу, коли спостері-
гається процес взаємопроникнення національних гос-
подарств й утворюється якісно новий господарський ме-
ханізм. Так, відомий представник структурного на-
пряму П. Стріттен4 інтеграцію розглядав як синтез 
спільних політик – монетарної, фіскальної, антимоно-
польної та політики зайнятості. У свою чергу, економі-
чна регіоналізація, на думку А. Маршалла, являє со-
бою об’єднання не ринків, а господарств в інтересах на-
селення. Вчений писав: «Інтеграція відбувається тоді, 
коли зв’язки солідарності, які існують між її учасни-
ками, такі, що повна свобода торгівлі нікому не прино-
сить збитків і вигідна для всіх» (А. Маршалл).5 Схожим 
за суттю виявилося тлумачення інтеграційної взаємодії 
іншого структураліста  Ф. Перу, який вбачав у ній ство-
рення «простору солідарності»6. 

У цілому під регіональною економічною інтегра-
цією структуралісти розуміли процес глибоких структу-
рних перетворень, у результаті яких мають виникнути 
оптимально збалансовані господарства7. 
                                                           

3 Allais M. L`Europe unie. Rout de la prospérite / M.Allais. – Paris : Calmann-Lévy, 
1960. – P. 19 

4 Streeten P. Economic Integration. Aspects and Problems. Second Revised and En-
larged Edition. – Leyden, 1964. – P. 16-17. 

5 Marchal A. L`Europe solidaire / A. Marchal. – Paris : Cujas, 1964.- P. 180-191. 
6 Международная интеграция: Учеб. пособие / Под. ред. О.Б. Чернеги. – Донецк: 

ДонГУЭТ, 2005. – С. 21. 
7 Міжнародні інтеграційні процеси сучасності:[монографія] / А.С. Філіпенко, В.С. 

Будкін, М.А. Дудченко та ін. – К.: Знання України, 2004. – 304 с.  
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Рис. 1.1. Класифікація наукових шкіл міжнарод-
ної економічної інтеграції8. 
 

Натомість компромісний (ринково-інституціона-
льний) напрям ґрунтувався на розумінні обмеженості 
класичного принципу «laisser faire» і потреби поступо-
вого використання інструментів державного регулю-
вання з метою спрямування міжнародної економічної 

                                                           
8 Файчук О.М. Економічні важелі регулювання аграрного ринку України в умо-

вах міжнародної інтеграції [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Файчук Олек-
сандр Михайлович ; Нац. аграр. ун-т. − К., 2008. – С.16. 

 
РИНКОВА  

(ЛІБЕРАЛЬНА) 

РИНКОВО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА  
(НЕОЛІБЕРАЛІЗМ І НЕОКЕЙНСІАНСТВО) 

 

СТРУКТУРАЛІСТСЬКА 
(ДИРИЖИЗМ) 

Представники: 
М.Алле, М.Гальперин,  

В. Репке 

Представники: 
А.Маршалл, Р.Купер, Г.Мю-
рдаль, Ф.Перу, П.Стріттен, 

А.Філіп 

Основні принципи: 
Свобода ринкових сил. 
Елімінування державного 
втручання в процес                              
міжнародної економічної 
інтеграції. Акцент на «не-
гативній інтеграції» 

Основні принципи: 
Координація економічної полі-
тики держави в процесі інтегра-
ції з метою пом’якшення нерів-
номірності економічного розви-
тку. Акцент на «позитивній інте-
грації» 

Представники: Б. Балашша, М.Бійс, 
Г.Крьомер, Дж. Піндер, Я. Тінберген 

Основні принципи: 
Компроміс між ринковим і державно- 
регулятивним механізмами інтегра-

ційного процесу 

13



 
Теоретичні основи міжнародної економічної інтеграції 

 

інтеграції у правильному напрямі. Так, Я. Тінберген9 
під інтеграцією розглядав не лише скасування різнома-
нітних перешкод для господарської діяльності, але й 
реалізацію цілеспрямованої узгодженої політики. Вче-
ний писав: «Під економічною інтеграцією можна розу-
міти створення найбільш бажаної структури міжнарод-
ного господарства завдяки усуненню штучних переш-
код на шляху оптимальної діяльності й свідомого за-
провадження всіх бажаних елементів координації й 
уніфікації. Тому проблема ефективності інтеграції є ча-
стиною проблеми вищого рівня, так званої проблеми 
оптимальної економічної політики» (Я.Тінберген).10 

Важливе місце серед наукових доктрин ринково-
інституціональної школи посідає формула «позитив-
ної» і «негативної» інтеграції Дж. Піндера11. Він ствер-
джував, що ефективне використання ресурсного потен-
ціалу країни досягається шляхом лібералізації руху то-
варів і факторів виробництва, тобто завдяки так званої 
«негативної інтеграції». Проте, вчений також наголо-
шував, що для створення спільного ринку вже потрібні 
додаткові заходи стосовно гармонізації відповідних на-
ціональних політик. Дж. Піндер зазначав, що реальна 
економіка регулюється урядом за допомогою викорис-
тання системи норм, правил та інструментів, які ство-
рюють бар’єри на шляху більш глибокої економічної ін-
теграції (так звана «позитивна інтеграція»). 

Більше того, один із найбільш відомих представ-
ників ринково-інституціональної школи Б. Балашша 
рекомендував розмежовувати дефініції «інтеграція» та 
«співробітництво». Він вважав, якщо останнє передба-
                                                           

9 Tinbergen, J. International Economic Integration / J. Tinbergen. - Amsterdam: Else-
vier, 1954. – P.95 

10 Там саме. 
11 Pinder John. Policy Networks and European Union Policy Making: A Reply to Kas-

sim // West European Politics. – 1995. - #18(2) 
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чає використання торговельних угод між країнами, які 
спрямовані на зменшення ринкових дискримінацій, то 
безпосередньо інтеграційний процес призначений для 
їх повного усунення. Також Б. Балашша говорив: «Ми 
пропонуємо визначати економічну інтеграцію як про-
цес і як стан. Як процес вона передбачає заходи, що за-
стосовуються до різних національних держав для усу-
нення  дискримінації між економічними одиницями. 
Як стан вона може бути представлена як відсутність рі-
зних форм дискримінації між національними економі-
ками» (Б. Балашша).12 

У перекладі з латинської мови поняття «інтегра-
ція» («integratio») означає зрощування, об’єднання ок-
ремих частин в єдине ціле. Звідси випливає, що між-
народна економічна інтеграція – це високий рівень ін-
тернаціоналізації виробництва на основі розвитку гли-
боких стійких взаємозв’язків і поділу праці між націо-
нальними господарствами, який веде до поступового 
зрощування відтворювальних структур13. Варто зазна-
чити, що інтеграція не є стихійним процесом. Вона пе-
редбачає розробку та імплементацію спільної політики 
країн-членів інтеграційного угруповання, за якою здій-
снюється свідоме й цілеспрямоване регулювання взає-
мних торгово-економічних відносин. 

Іншими словами, міжнародна економічна інтег-
рація – це процес зближення, взаємопроникнення, зро-
щування національних економік і формування ціліс-
ного регіонального господарського комплексу. Їй хара-
ктерні ознаки, які у сукупності відрізняють від інших 
форм міжнародних економічних відносин: 

                                                           
12 Balassa B. Theory of Economic Integration / B. Balassa. – London :  Allen & Unwin, 

1961. – P.1 
13 Харламова В.Н. Международная экономическая интеграция. Учебное пособие. 

МГИМО. – М.: Изд-во «АНКИЛ», 2002. – 175 с. 
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− ліквідація перешкод на шляху переміщення то-
варів, послуг, робочої сили і капіталу між країнами-
членами об’єднання; 

− узгодження та гармонізація економічної полі-
тики країн-членів угруповання; 

− взаємопроникнення виробничих процесів у ме-
жах регіонального об’єднання, що  призводить до утво-
рення технологічної єдності виробництва; 

− поглиблення кооперації і міжнародної спеціалі-
зації в науці і виробництві, а також запровадження ме-
ханізму спільного фінансування інноваційного розви-
тку регіону; 

− проведення структурних зрушень в національ-
них економіках країн-членів угруповання; 

− зближення законодавства, норм і стандартів між 
країнами-учасницями об’єднання; 

− цілеспрямоване регулювання інтеграційного 
процесу;  

− поява наднаціональних органів управління гос-
подарською взаємодією країн-членів угруповання; 

 
 

ДІЛОВА ГРА: 
«Дефініції» 

 
 

Завдання:  
Необхідно визначити, кому із вчених належать по-

дані нижче вислови 
1 Інтеграція відбувається тоді, коли зв’язки со-

лідарності, які існують між її учасниками такі, 
що повна свобода торгівлі нікому не приносить 
збитків і вигідна для всіх. 
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Продовження таблиці 

2 Ми пропонуємо визначати економічну інтег-
рацію як процес і як стан. Як процес вона передба-
чає заходи, що застосовуються до різних національ-
них держав для усунення  дискримінації між еконо-
мічними одиницями. Як стан вона може бути 
представлена як відсутність різних форм дискри-
мінації між національними економіками 

Б 

А.
М

ар
ш

ал
л 

3 Під економічною інтеграцією можна розуміти 
створення найбільш бажаної структури міжнаро-
дного господарства завдяки усуненню штучних пе-
решкод на шляху оптимальної діяльності й свідо-
мого запровадження всіх бажаних елементів коор-
динації й уніфікації. Тому проблема ефективності 
інтеграції є частиною проблеми вищого рівня, так 
званої проблеми оптимальної економічної полі-
тики 

В 

Б
.Б

ал
аш

ш
а 

4 Інтеграція в остаточному підсумку створює 
такий єдиний ринок, усередині якого не існує жод-
них перешкод для переміщення товарів, капіталу і 
людей; немає ні мит, ні кількісних обмежень, ва-
люта вільно конвертована,  а капітали можуть 
вільно інвестуватися туди, де вища рентабель-
ність; нарешті, ринок, усередині якого працівники 
можуть знайти роботу відповідно до своїх навичок 

Г 

Я
.Т

ін
бе

рг
ен

 
 
 
 
1.2. Передумови та цілі інтеграційного про-
цесу 
 
 
Розвиток міжнародної економічної інтеграції пе-

редбачає наявність певних передумов: 
 приблизно однаковий рівень економічного розви-

тку і зрілість ринкової економіки. Національні госпо-
дарства країн, що інтегруються повинні бути 
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сумісними. Причому, як свідчить досвід, найбільш ефе-
ктивним є процес інтеграції розвинених держав. На пе-
реконання норвезького економіста Е.С. Райнерта «… 
вільна торгівля вигідна обом сторонам лише у разі, 
якщо вони знаходяться на одній стадії свого розвит-
ку»14; 

 наявність спільних кордонів та історично сфо-
рмовані відносини. Як правило, інтегруються ті країни, 
які знаходяться на одному континенті у безпосередній 
географічній близькості, оскільки їм простіше вирішу-
вати проблему транспортування, мови тощо; 

 наявність взаємодоповнюючих структур в еко-
номіках країн, які інтегруються. Відсутність останніх 
є однією із головних причин низької ефективності інте-
граційних процесів в державах Африки та Близького 
Сходу; 

 політична воля керівництва держав, присут-
ність країн-лідерів регіональної інтеграції; 

 „демонстраційний ефект” – означає, що успіхи, 
отримані внаслідок інтеграції певних країн мають зао-
хотити інші держави приєднатись до цього регіональ-
ного об’єднання (наприклад, позитивний ефект ЄС за-
охотив 10 країн Центрально-Східної Європи в 2004 р. 
вступити до угруповання); 

 „ефект доміно”. Регіональна інтеграція спричи-
няє переорієнтацію економічних зв’язків всередину 
об’єднання, і як результат − скорочення торгівлі тих 
країн, які залишились поза його межами. Врешті-решт 
останні вимушені також вступити в інтеграційне угру-
повання. 

                                                           
14 Райнерт Эрик С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны 

остаются бедными / Эрик С. Райнерт. – 3-е изд./ пер. с англ. – М.: Издательский дом 
Высшей школы экономики, 2015. – С. 90,97. 

18



 
Теоретичні основи міжнародної економічної інтеграції 

 

У свою чергу, регіональна інтеграція має конкре-
тні цілі: 

 підвищити конкурентоспроможність націо-
нальних господарств і спільно протистояти викли-
кам глобалізації; 

 отримати вигоди „економіки масштабу”. Йде-
ться мова про необхідність розширення розмірів ринку, 
скорочення трансакційних витрат, створення нової 
комбінації факторів виробництва, а також стимулю-
вання надходження прямих іноземних інвестицій; 

 модернізувати економіку і провести позити-
вні структурні зрушення. Зазвичай розвинені країни 
бажають долучити своїх держав-сусідів до інтеграцій-
ного процесу, щоб допомогти останнім реалізувати ри-
нкові реформи і, як наслідок, сформувати там повно-
цінні місткі ринки збуту своєї продукції; 

 посилити позиції на світовому ринку держав, 
які інтегруються. Регіональна інтеграція дає змогу 
країнам разом представляти свої інтереси у міжнарод-
них організаціях (наприклад, підсилити власні перего-
ворні позиції під час ведення переговорів в СОТ); 

 підтримати новостворені сектори національ-
ної промисловості. Формування більш ємкого вільного 
ринку очікувано має призвести до позитивних наслід-
ків у діяльності нових підприємств або секторів еконо-
міки (таку ціль переслідували країни Латинської Аме-
рики та Центральної Африки протягом 60-70-х років 
минулого століття); 

 зробити відносини між країнами-членами 
об’єднання більш міцними і стійкими. У результаті ре-
гіональної інтеграції поступово зникають причини кон-
фронтації й утворюється сприятливе зовнішньополі-
тичне середовище (є актуальним для країн Близького 
Сходу та Африки). 
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КЕЙС 1.1 

«Atag Holdings NV» 
 
 

«Atag Holdings NV» - голандська фірма, основним продук-
том якої є кухонне приладдя. На думку «Atag Holdings NV» , її 
розташування дає змогу виграти від єдиного ринку, однак досі 
справи фірми не найкращі. Завод «Atag Holdings NV» розмі-
щено на відстані милі від кордону з Німеччиною і поблизу цен-
тру ЄС. Як гадало керівництво компанії, вона могла обслуго-
вувати обидва пояси – «картоплю» і «спагетті» (так назива-
ють споживачів у Північній і Південній Європі), виробляючи 
дві головні товарні лінії і продаючи ці стандартизовані «єв-
ропродукти» «євроспоживачам». Основні переваги такого ме-
тоду – економія за рахунок масштабів, одержана завдяки ма-
совому виробництву стандартизованого асортименту проду-
кції. 

На жаль, «Atag Holdings NV»  незабаром усвідомила без-
підставність теорії «євроспоживача». У різних країнах уподо-
бання споживачів відрізняються значно глибше, ніж це уяв-
ляла собі компанія. Розглянемо приклад з устаткуванням 
для кахляних плит. «Atag Holdings NV»  планувала торгу-
вати в країнах ЄС лише двома їх різновидами, однак вияви-
лося, що їх має бути 11. Бельгійці, які готують їжу у величез-
них горщиках потребують дуже великих пальників. Німці на-
дають перевагу горщикам овальної форми, а, отже, пальни-
кам, які пасували б такому посуду. Французам потрібні неве-
ликі пальники з низькою температурою горіння для повіль-
них процесів приготування соусів і бульйонів. Німцям подоба-
ються пічні ручки, розміщені вгорі, а французам – спереду. Бі-
льшість німців і французів полюбляють чорно-білі плити, а 
британці потребують широкого спектру кольорів, аж до пер-
сикового, сіро-блакитного і блідо-зеленого. Незважаючи на ці 
проблеми, обсяг закордонних продажів кухонного приладдя 
«Atag Holdings NV»  зріс на 4% валового виторгу в 1985 р. і до 
25% у 1994 р. Проте сьогодні компанія значно реалістичніше 
оцінює вигоди єдиного ринку групи країн, культура і традиції 
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яких істотно, а часто й докорінно відрізняються. Сьогодні на 
думку «Atag Holdings NV», конкурентоспроможність компанії 
підтримується не магічною концепцією «європродукту», спро-
ектованого до «євроспоживача», а розмаїттям дизайну та 
якістю продукції. Але витрати «Atag Holdings NV» тепер 
вищі, ніж були тоді, коли фірма мала змогу дотримуватись 
більшої стандартизації продукції.15 

Джерело: Гіл, Чарльз В. Л. Міжнародний бізнес: конкуренція на глоба-
льному ринку / В.Л.Чарльз Гіл / Пер. з англ. А.Олійник, Р. Ткачук. – К.: Вид-
во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 856 с. 

 
Запитання до кейсу: 
1. Яку ціль переслідувала голандська компанія в умовах 

євроінтеграції? 
2. Чому плани «Atag Holdings» не були реалізовані на 

практиці?  
 
 
 
 
1.3. Етапи міжнародної економічної інтегра-
ції 
 

На шляху до формування єдиного територіально-
господарського комплексу міжнародна економічна ін-
теграція проходить ряд послідовних етапів. Представ-
ник неоліберальної школи Б. Балашша виокремлює та 
інтерпретує наступні: 

1. Зона вільної торгівлі; 
2. Митний союз; 
3. Спільний ринок; 
4. Економічний союз; 
5. Повна економічна інтеграція16. 

                                                           
 
16 Шемятенков В.Г. Европейская интеграция: учеб. пособие для студ., обуч. по 

спец. «Мировая экономика». – М.: Международные отношения, 2003. – 400 с. 
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Таблиця 1.1 
Особливості етапів міжнародної економічної 

інтеграції17 

Етапи 
інтеграції 

Ліквіда-
ція мит-

них 
бар’єрів у 
спільній 
торгівлі 

Єдині ми-
тні та-
рифи 

щодо тре-
тіх країн 

Вільний 
рух капі-
талів і ро-

бочої 
сили 

Узго-
дження 

економіч-
ної полі-

тики 

Здійс-
нення єди-
ної еконо-
мічної по-

літики 

Зона вільної  
торгівлі 

+ - - - - 

Митний союз + + - - - 
Спільний ринок + + + - _ 
Економічний 
союз 

+ + + + _ 

Повна  
інтеграція 

+ + + + + 

 
Першим етапом міжнародного інтеграційного про-

цесу є зона вільної торгівлі, для якої характерне повне 
скасування тарифних і нетарифних бар’єрів між краї-
нами-членами угруповання для вільного переміщення 
товарів, робіт і послуг. На даному етапі кожна з країн-
учасниць процесу зберігає власний рівень протекціоні-
зму (розмір тарифів та/або квот) відносно третіх країн. 
Властивість функціонування зони вільної торгівлі по-
лягає у тому, що країни-учасниці слідують правилам 
СОТ і реалізують незалежну як внутрішню так і зовні-
шню політику щодо інших держав18. Варто зазначити, 
що ця стадія, згідно класифікації Дж. Піндера, відно-
ситься до так званої «негативної інтеграції». Головними 
цілями започаткування зони вільної торгівлі є: надати 
можливість споживачам країн-учасниць торговельного 
об’єднання купувати більш дешеві товари та сприяти 
підвищенню конкурентоспроможності національної 
                                                           

17 Міжнародні інтеграційні процеси сучасності: [монографія] / [А.С. Філіпенко 
(кер. авт. кол.), В.С. Будкін, М.А. Дудченко та ін. ]. – К.: Знання України, 2004. – 304 с. 

18 Там саме 
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економіки завдяки механізму міжнародної конкуренції 
всередині інтеграційного угруповання. В теперішній 
час однією із найбільш розвинених зон вільної торгівлі, 
можна вважати Європейську асоціацію вільної торгівлі 
(ЄАВТ). Починаючи із 1960 р., до цього інтеграційного 
угруповання входять 7 країн: Австрія, Ісландія, Ліхтен-
штейн, Норвегія, Фінляндія, Швеція і Швейцарія. 

Митний союз як другий етап регіональної інтег-
рації по суті є зоною вільної торгівлі, в якій має місце 
уніфікація тарифів щодо торгівлі із так званими тре-
тіми країнами. Іншими словами, на цьому етапі реалі-
зується спільна та узгоджена митно-тарифна політика. 
Слід наголосити, що митний союз також відноситься до 
«негативної» інтеграції, де продовжують застосовува-
тись умови СОТ. Ключовою метою митного союзу є по-
дальше поглиблення торговельного співробітництва 
між його країнами-членами. На сьогоднішній день се-
ред прикладів митних союзів у світі можна виокремити  
Андський пакт, який був укладений між Болівією, Ек-
вадором, Колумбією і Перу. Останній започаткував ві-
льну торгівлю між країнами-учасницями і запровадив 
спільний тариф на ввезення товарів із третіх країн в 
межах від 5 до 20 %19. 

Спільний ринок, за своєю сутністю, є початком ви-
робничої інтеграції, тому що на цьому етапі процес ін-
тернаціоналізації переходить від сфери торгівлі до ви-
робництва. Сюди до вільного переміщення товарів, ро-
біт і послуг додається свобода руху факторів виробниц-
тва (капіталу, робочої сили і технологій). На цьому 
етапі можна спостерігати перші примітивні кроки до 
узгодження країнами-членами угруповання окремих 
сфер економічної політики (аграрної, монетарної, 
                                                           

19 Гіл Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес: конкуренція на глобальному ринку / Пер. 
з англ. А.Олійник, Р. Ткачук. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 856 с. 
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фіскальної та ін.). Незважаючи на той факт, що країни-
члени спільного ринку вже виходять за межі правил 
СОТ, процес інтеграції все ще залишається негатив-
ним. Варто зазначити, що південноамериканська інте-
граційна група MERCOSUR (Аргентина, Бразилія, Па-
рагвай і Уругвай) вже тривалий період прагне еволю-
ціонувати у спільний ринок. 

Економічний союз являє собою синтез спільного 
ринку і цілковиту гармонізацію всіх елементів макро-
економічної політики для ліквідації негативних нас-
лідків, які виникають у результаті дії стихійних сил  
ринку. Звідси стає зрозумілим, чому Дж. Піндер  «пози-
тивну» інтеграцію починав розглядати саме з етапу 
економічного союзу. Більше того, останній має на меті 
вирівняти показники економічного розвитку країн-уча-
сниць об’єднання. 

Повна економічна інтеграція (або політична інте-
грація). На цьому етапі спостерігається утворення над-
національних органів управління, які повинні уніфіку-
вати антикризову, валютну та інші види політики 
країн-учасниць. Іншими словами, «повна економічна 
інтеграція між країнами передбачає союз з єдиною еко-
номічною політикою та «наднаціональним» урядом да-
ної конфедерації з великими економічними повнова-
женнями»20. Беззаперечно, на цьому етапі регіональної 
інтеграції країни-учасниці вимушені більшою мірою 
поступитися власним суверенітетом. Головна мета пов-
ної економічної інтеграції − досягнення високих стан-
дартів й умов життя людей у результаті створення єди-
ного та якісно нового господарського середовища. Так, 

                                                           
20 Міжнародні інтеграційні процеси сучасності: [монографія]/ А.С. Філіпенко, 

В.С. Будкін, М.А. Дудченко та ін. – К.: Знання України, 2004. – 304 с. 
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США і Канада перебувають на цьому етапі із моменту 
об’єднання незалежних штатів в єдину націю21. 

 
 
1.4. Економічні ефекти регіональної інтегра-
ції 
 
 
За умов регулювання державою процесу торгівлі 

між країнами дістали розвитку прикладні аспекти зов-
нішньоекономічної теорії. Зокрема, йдеться  про тео-
рію митних союзів, яка була запропонована канадсь-
ким економістом, представником наукової течії нового 
класицизму чиказької школи економіки Дж. Вайнером  
(Jacob Viner) (1892-1970 рр.). Однією із його найбільш 
відомих праць є книга «Питання митного союзу» 
(1950 р.). У ній Дж. Вайнер проводить аналіз торгівлі 
між державами за умов існування в кожній із них вла-
сного митного тарифу та за умови підписання між ними 
угоди про митний союз, якою ліквідуються тарифи у 
взаємній торгівлі. За Вайнером, внаслідок започатку-
вання митного союзу ( скасовується ввізне мито у взає-
мній торгівлі країн-членів угруповання і створюється 
спільна митна територія) простежуються 2 варіанта 
економічних ефектів для кожної з них: 

 статичні ефекти – наслідки, які виникають 
у перші роки, відразу при вступі конкретної країни у 
митний союз; 

 динамічні ефекти – це різноманітні довго-
строкові зміни в національній економіці країн-членів 
митного союзу (оцінити досить складно). 

                                                           
21 Гіл Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес: конкуренція на глобальному ринку / Пер. 

з англ. А.Олійник, Р. Ткачук. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 856 с. 
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Статичні ефекти участі у митному союзі зво-
дяться до 2-х видів: «створення торгівлі» (trade crea-
tion) та «відхилення торгівлі» (trade diversion). 

«Створення торгівлі» (trade creation) – це переорі-
єнтація місцевих споживачів з менш ефективного вну-
трішнього джерела постачання товару на більш ефек-
тивне зовнішнє джерело (імпорт), що стало можливим 
завдяки скасуванню імпортних мит у межах митного 
союзу. Зняття торгових бар’єрів, що викликане вступом 
у торгово-економічний союз, надає можливість для роз-
витку більшої спеціалізації у відповідності із принци-
пом  порівняльних переваг; 

Розглянемо графічно як реалізується ефект «ство-
рення торгівлі» з точки зору окремо взятої країни (рис. 
1.2).  

 

 
Рис. 1.2. Ефект «створення торгівлі» внаслідок еко-

номічної інтеграції. 
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До моменту започаткування інтеграційного про-
цесу ціна на товар всередині країни А становить - 
P0+tariff (ціна більш дешевого зарубіжного товару ра-
зом зі сплатою імпортного мита). За такої ціни вітчиз-
няні виробники спроможні виробити товар у кількості 
Q2, тоді як місцеві споживачі здатні його придбати у кі-
лькості Q3. Різниця між обсягами споживання та виро-
бництва (Q3−Q2) являє собою величину імпорту. 

Після створення митного союзу (або зони вільної 
торгівлі) між країнами А та В, що передбачає двосто-
роннє скасування імпортних мит, вітчизняні споживачі 
отримують можливість придбати товар у більш ефекти-
вного зарубіжного виробника з країни В по ціні P0. Оче-
видно, що за нижчої ціни внутрішні виробники будуть 
зацікавлені виробити і поставити на ринок меншу       
кількість товарів, а саме в обсязі Q1, тоді як купівельна 
спроможність споживачів зросте до рівня Q4. Як резуль-
тат, величина фізичного імпорту закономірно збіль-
шиться і становитиме розмір (Q4−Q1). Це означає, що 
має місце ефект розширення (створення) торгівлі.  

Площа трапеції abcd (1)  − це ефект перерозпо-
ділу, тобто передача частини надлишкового прибутку 
внутрішніх виробників товару більш ефективним зару-
біжним конкурентам. У свою чергу, площа прямокут-
ного трикутника dce (2) ілюструє ефект захисту, який 
демонструє зростання доходів країни, що утворюється 
як наслідок того, що через скасування мита імпорту-
ються більш ефективні у виробництві іноземні товари, 
які заміщують на внутрішньому ринку менш ефективні 
у виробництві місцеві аналоги. Ефект доходу (пряма 
втрата для країни) ілюструє площа прямокутника eсjf 
(3). В результаті скасування імпортного мита площа 
останнього вказує на величину коштів, які після 
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створення митного союзу більше не надходять до дер-
жавної казни. І нарешті, площа прямокутного трику-
тника fjk (4) показує ефект споживання, тобто як збі-
льшується споживання товару всередині країни А, 
коли має місце зниження його ціни. Звідси випливає, 
що сукупний економічний виграш споживачів країни А 
внаслідок інтеграційного процесу збільшиться на вели-
чину суми площ геометричних фігур – (1),(2),(3),(4). 
Проте, оскільки сума площ фігур (1) і (3) означає втрату 
для держави, тому чистий статичний виграш для ана-
лізованої країни буде становити: [(1+2+3+4)-(1+3)] або 
[2+4]. 

Наступним статичним ефектом для країни від 
приєднання до митного союзу є ефект «відхилення то-
ргівлі» (trade diversion). Це переорієнтація місцевих 
споживачів із закупівлі товару в більш ефективного 
поза інтеграційного джерела постачання на менш ефе-
ктивне внутрішньо інтеграційне джерело, що є наслід-
ком скасування імпортних мит у межах митного союзу. 

Покажемо цей ефект на рисунку 1.3. Припустимо, 
що країна А має торговельні відносини із країнами В 
та С. До того ж, очікується утворення митного союзу 
між державами А і В. У країні С внутрішня ціна оди-
ниці певного товару складає P1, а в країні В − P0. 

Оскільки імпорт цього товару в країну А обклада-
ється митом, то на внутрішньому ринку товар, завезе-
ний з країни С буде коштувати P1+tariff, тоді як ціна 
подібного товару, імпортованого із країни В – P0+tariff. 
Зрозуміло, що за таких ринкових умов країна А буде 
завозити товар з держави С. 

Тепер, якщо країни А і В домовились створити ми-
тний союз, то це означає, що товари до країни А будуть 
поставлятись з країни В за ціною P0, тому що після ска-
сування імпортного мита вони стали бути більш 
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дешевими, ніж в країні С по відношенню до якої продо-
вжує стягуватись мито. 

 

 
Рис. 1.3. Ефект «відхилення торгівлі» внаслідок 

економічної інтеграції. 
 
Виходячи із попереднього графічного аналізу 

(див. рис. 1.2), внаслідок інтеграційного процесу зрос-
тання чистого економічного добробуту країни так само 
буде визначатись величиною двох прямокутних трику-
тників (2) і (4). Разом із тим, як зазначалось раніше, до 
створення митного союзу країна А отримувала надхо-
дження до казни від сплати імпортного мита від вве-
зення товарів з країни С. Графічно це дорівнює площі 
двох прямокутників ecjf (3) та lefm (5). Якщо розмір фі-
гури (3) після інтеграційного процесу трансформувався 
у частину сукупного економічного виграшу споживачів 
країни А, то площа фігури (5) являє собою різницю між 
вартістю імпорту з країни С та В і вона втрачається 
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після започаткування митного союзу. Іншими словами, 
це ціна переходу до споживання товару, виробництво 
якого відзначається більш високими витратами. Тепер 
стає бути очевидним, що чистий економічний 
результат  від інтеграційного процесу для країни А 
становить: [(1+2+3+4)−(1+3+5)]=[2+4−5]. У разі, коли 
площа фігури (5) є більшою за суму площ фігур (2)  
і (4), то є всі підстави стверджувати про чисті втрати 
для країни. 

У свою чергу, динамічні ефекти, що носять довго- 
строковий характер відображають загальну трансфор-
мацію національної економіки внаслідок інтеграцій-
ного процесу. 

До таких ефектів можна віднести: 
−      створення більш конкурентного середовища 

для національних товаровиробників і зменшення рівня 
монополізації економіки держави у зв’язку із зменшен- 
ням (або повним скасуванням) обмежень на рух товарів 
і факторів виробництва; 

−      поява ефекту економії на масштабах виробни- 
цтва, що проявляється у зниженні витрат підприємств 
внаслідок розширення обсягів економічної діяльності 
за умов участі країни у міжнародному інтеграційному 
угрупованні; 

−      зростання внутрішньогалузевого обміну това- 
рами між країнами-учасницями інтеграційного угру- 
повання і скорочення міжгалузевого через поглиб- 
лення виробничої спеціалізації; 

−      збільшення інвестицій в економіку країн-чле- 
нів об’єднання, що пояснюється структурними змінами 
у виробництві і споживанні, зростанням доходів насе- 
лення, а також економією на масштабах виробництва; 

−      зростання мобільності факторів виробництва 
у межах інтеграційного об’єднання (капітал і праця 
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переміщуються у ті галузі, де спостерігається їх дефі-
цит), що призводить до підвищення економічної ефек-
тивності виробництва та ін. 

Однак, крім позитивних наслідків від інтеграцій-
ного процесу можуть мати місце й негативні. По-перше, 
у результаті міжнародної інтеграції може початись від-
тік ресурсів із країни (розподіл ресурсів на користь 
більш сильних членів союзу) або у напрямі географіч-
ного центру союзу; по-друге, можуть виникнути втрати 
від збільшення масштабів виробництва через ство-
рення надто великих компаній, які стають бути неефе-
ктивними; по-третє, витрати функціонування митного 
союзу можуть збільшитись та ін. 

 

 
КЕЙС 1.2. 

«Вплив NAFTA на текстильну 
індустрію США» 

 
 
Коли у 1994 р. Північноамериканська угода про вільну 

торгівлю набула чинності,  багато осіб побоювалися, що вна-
слідок переміщення виробництва із США до Мексики амери-
канська текстильна індустрія втратить багато робочих 
місць. Опоненти NAFTA завзято, проте безуспішно доводили 
недоцільність підписання угоди через її негативний вплив на 
рівень зайнятості у США, особливо в таких галузях, як текс-
тильна. 

Оглядаючись назад, через 4 роки після підписання 
NAFTA, бачимо, що критики, очевидно, мали рацію. З 1994 р. 
до середини 1997 р. своїх робочих місць позбулися близько 
149 тисяч американських робітників, що становило більше 
15% усіх зайнятих в текстильній індустрії. Така втрата 
значною мірою пояснювалася переміщенням виробництва до 
Мексики. З 1994 по 1997 р. експорт тканин із Мексики до 
США потроївся і досяг суми 3,3 млрд дол. У 1993 р. американ-
ська фірма-виробник джинсів «Guess» виробляла 95% своєї 
продукції вдома. Зараз вона одержує близько 60% тканин із-
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за меж США, а одним із найбільших її постачальників є Мек-
сика. Так само найбільша фірма-виробник білизни в США 
«Fruit of the Loom Inc» у 1995 р. пообіцяла закрити 6 своїх віт-
чизняних заводів і скоротити обсяг операцій на двох інших, 
звільнивши близько 3200 робітників, або 12% американської 
робочої сили. Компанія оголосила, що закриття заводів було 
складовою частиною її планів перемістити виробництво до 
дешевших закордонних заводів, зокрема в Мексиці. 

До закриття заводів менш ніж 30% обсягу всього шиття 
здійснювалось за межами США. Проте «Fruit of the Loom Inc» 
планувала перемістити більшу частину роботи до Мексики. 

Уважно дослідивши всю інформацію, бачимо, що про-
блема ускладнюється. Власне кажучи, в текстильній індуст-
рії США робочі місця скорочувалися, але ціни на одяг у США з 
1994 р. так само знижувалися, оскільки виробництво тка-
нини зміщувалося від високовитратних американських до ни-
зьковитратних мексиканських виробників. Від цього вочевидь 
виграли американські споживачі, які тепер могли витра-
чати більше на інші товари. Наприклад, ціна на типову пару 
модних джинсів впала з 55 дол. у 1994 р. до 48 дол. у 1997 р. 
Таке падіння цін не було простим наслідком переміщення ви-
робництва із США до Мексики. NAFTA так само призвела до 
переміщення виробництва з Азії до Мексики. У 1980 р. 83% 
всього американського імпорту тканин становила Азія. До 
1997 р. на азіатських виробників припадав лише 41% обсягу 
американського імпорту тканин, оскільки компанії переміс-
тили своє виробництво з Азії до Мексики. Прикладом такої 
тенденції є фірма роздрібної торгівлі одягом «The Limitted 
Corporation Inc.», котра у 1997 р. перенесла своє виробництво 
тканин із Шри-Ланки до Мексики. За висновком представ-
ника «The Limitted», хоча зарплатня у Мексиці втричі переви-
щує ті щомісячні 60 дол., які робітники одержують у Шри-
Ланці, сполучати виробництво у Мексиці й США швидше й 
вигідніше. В рамках NAFTA тарифів на імпорт з Мексики не 
існує, проте діє 19% тариф на імпорт тканин зі Шри-Ланки. 
Враховуючи всі ці чинники виробництво тканин у Мексиці об-
ходиться дешевше, ніж в Шри-Ланці. Отже, внаслідок укла-
дення NAFTA виробництво змістилося до незалежного дже-
рела з меншими витратами. The Limitted планує перенести 
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свої заощадження на американських споживачів у формі ниж-
чих цін.  

Крім нижчих цін, переміщення виробництва тканин до 
Мексики дало американській економіці й інші вигоди. По-пе-
рше, воно сприяло зростанню експорту американських вироб-
ників тканин і тих, хто працює в хімічній індустрії. До під-
писання NAFTA американські виробники, такі як «Burlington 
Inustrie» та «E.I.Du Inc.» постачали незначні обсяги тканин і 
пряжі мексиканським виробникам. Тепер же, оскільки вироб-
ництво одягу перемістилося з Азії до Мексики рівень експорту 
тканин і пряжі до цієї країни значно зріс. Американські виро-
бники постачають сировину, що надходить до швейних фаб-
рик Мексики. З 1994 по 1997 р. обсяг експорту тканин і пряжі 
до Мексики, переважно у формі готовій до зшивання, майже 
подвоївся і становив 2,5 млрд дол. щорічно. Крім того, амери-
канські виробники текстильного обладнання збільшили обсяг 
своїх продажів, оскільки швейні фабрики в Мексиці замовля-
ють таке обладнання. Експорт текстильних верстатів до 
Мексики у 1995 р. порівняно з попереднім роком майже подво-
ївся і становив 35,5 млн дол. 

Хоча в текстильній індустрії США скоротилося багато 
робочих місць, прихильники NAFTA стверджують, що амери-
канська економіка одержала чистий виграш у формі нижчих 
цін на одяг і зростання обсягу експорту виробників тканин і 
пряжі, а також виробників текстильного обладнання. За-
вдяки підписанню NAFTA сформувалася торгівля. Виграш від 
торгівлі одержали американські споживачі та виробники в 
певних секторах. Як завжди, від зони вільної торгівлі хтось 
виграє, а хтось програє, проте, за переконанням прихильників 
цієї ідеї, прибутки вочевидь перевищують збитки. 

 
Джерело: Гіл, Чарльз В. Л. Міжнародний бізнес: конкуренція на глоба-

льному ринку / В.Л.Чарльз Гіл / Пер. з англ. А.Олійник, Р. Ткачук. – К.: Вид-
во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 856 с. 

 
Запитання до кейсу: 
 
1. Який статичний ефект отримала американська те-

кстильна індустрія від приєднання до NAFTA Мексики? 
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2. Які динамічні ефекти мали місце для США? Чи випра-
вданою була NAFTA для американської текстильної промис-
ловості?  

 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 
1. Що таке міжнародна економічна інтеграція? 
2. Які економічні школи займались проблемами міжнаро-

дної економічної інтеграції? 
3. Чим різняться ринкова та структуралістська наукові 

школи міжнародної економічної інтеграції? 
4. Розкрийте ознаки міжнародної економічної інтеграції. 
5. Охарактеризуйте передумови міжнародної економічної 

інтеграції. 
6. Які ефекти виникають унаслідок міжнародної економі-

чної інтеграції? 
7. На основі яких моделей здійснюються емпіричні дослі-

дження ефектів міжнародної економічної інтеграції? 
8. Що означають ефекти «створення» і «відхилення» торгі-

влі? 
9. Які цілі переслідує регіональна інтеграція? 

10. Як пов’язана «економіка масштабу» з міжнародною еко-
номічною інтеграцією? 

11. Назвіть головні етапи міжнародного інтеграційного 
процесу. 

12. В чому різниця між зоною вільної торгівлі та митним 
союзом? 

13. Які можуть бути негативні економічні наслідки в довго-
строковій перспективі від регіональної інтеграції? 

 
ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 
1. Назвіть основний фактор, який у ХХ ст. зініціював 

процес регіональної економічної інтеграції: 
а) конкуренція на глобальному ринку; 
б) економічна криза; 
в) науково-технічний прогрес; 
г) Друга світова війна. 

34



 
Теоретичні основи міжнародної економічної інтеграції 

 

2. Хто з відомих німецьких економістів, відстоюючи 
позиції протекціонізму, зумів переконати тогочасне ке-
рівництво Німеччини, Австрії та Пруссії в доцільності 
створення митного союзу?: 

а) К. Маркс;   б) Ф. Ліст; 
в) Д. Рікардо;   г) Й. Шумпетер. 
 
3. Закінчіть речення: 
Процес зближення, взаємопроникнення, зрощування на-

ціональних економік і формування цілісного регіонального го-
сподарського комплексу це ……………. 

 
4. Хто з вчених-економістів всередині ХХ ст. запро-

понував теорію митних союзів?: 
а) А. Смітт;   б) Дж. Вайнер; 
в) Б. Балашша;   г) В. Леонтьєв. 
 
5. Вставте пропущене слово: 
Переорієнтація місцевих споживачів з менш ефективного 

внутрішнього джерела постачання товару на більш ефективне, 
зовнішнє джерело (імпорт), що стало можливим завдяки скасу-
ванню імпортних мит у межах митного союзу – це ефект 
………………  торгівлі.  

 
6. Вставте пропущене слово: 
Переорієнтація місцевих споживачів із закупівлі товару в 

більш ефективного позаінтеграційного джерела постачання на 
менш ефективне внутрішньоінтеграційне джерело, що є нас-
лідком скасування імпортних мит у межах митного союзу – це 
ефект ……………  торгівлі.  

 
7. Яка країна не входить до NAFTA? 
а) Канада; 
б) Коста-Ріка; 
в) США; 
г) Мексика. 

 
8. Зіставте наукові школи з їх представниками в 

контексті дослідження проблеми міжнародної економі-
чної інтеграції: 
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№ 
п/
п 

Наукова школа 
№ 
п/
п 

Представники 

1 Ринкова  
(ліберальна) 

А Дж.Піндер, Ян Тінберген, Б.Ба-
лашша 

2 Структуралістська 
(дирижизм) 

Б М.Алле, М.Гальперин, В.Репке 

3 Ринково-інституціо-
нальна 

В Р.Купер, Ф.Перу, П.Стрітттен, 
А.Філіп 

 
9. Які країни входять до EFTA? 
а) Норвегія, Швейцарія, Ліхтенштейн, Ісландія; 
б) Швейцарія, Норвегія, Люксембург, Ірландія; 
в) Франція, Італія, Нідерланди, Люксембург; 
г) Італія, Нідерланди, Норвегія, Швейцарія. 
 
10. Виберіть динамічні ефекти від міжнародної еко-

номічної інтеграції: 
а) ефект «економії масштабу»; 
б) посилення конкуренції; 
в) приріст іноземних інвестицій; 
г) зниження цін на товари через скасування імпортних 

мит. 
 
11. Де на рисунку зображено чистий статичний ви-

граш для суспільства від створення торгівлі внаслідок 
економічної інтеграції ? 
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12. Вставте пропущене слово: 
Представники ………………… напряму були переконані в 

обмеженості принципу «laisser faire» і необхідності помірного 
запровадження державних акцій для спрямування процесу 
міжнародної економічної інтеграції у правильне русло. 

 
13. Зіставте форми (етапи) міжнародної економіч-

ної інтеграції із їх характеристикою: 
№ 
п/
п 

Наукова 
школа 

№ 
п/п Представники 

1 Зона 
вільної  
торгівлі 

А являє собою синтез спільного ринку і ціл-
ковиту гармонізацію всіх елементів мак-
роекономічної політики для ліквідації не-
гативних наслідків, які виникають у ре-
зультаті дії стихійних сил ринку. 

2 Митний 
союз 

Б є початком виробничої інтеграції, тому що 
на цьому етапі процес інтернаціоналізації 
переходить від сфери торгівлі до виробни-
цтва. Сюди до вільного переміщення това-
рів, робіт і послуг додається свобода руху 
факторів виробництва (капіталу, робочої 
сили і технологій). 

3 Спільний 
ринок 

В передбачає союз з єдиною економічною 
політикою та «наднаціональним» урядом 
даної конфедерації з великими економіч-
ними повноваженнями. Беззаперечно, на 
цьому етапі регіональної інтеграції кра-
їни-учасниці вимушені більшою мірою по-
ступитися власним суверенітетом. 

4 Економіч-
ний союз 

Г по суті є зоною вільної торгівлі, в якій має 
місце уніфікація тарифів щодо торгівлі із 
так званими третіми країнами. Іншими 
словами, на цьому етапі реалізується спі-
льна та узгоджена митно-тарифна полі-
тика. 
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Продовження таблиці 

5 Повна   
економічна         
інтеграція 

Д характерне повне скасування тарифних і 
нетарифних бар’єрів між країнами-чле-
нами угруповання для вільного перемі-
щення товарів, робіт і послуг. На даному 
етапі кожна з країн-учасниць процесу збе-
рігає власний рівень протекціонізму (роз-
мір тарифів та/або квот) відносно третіх 
країн. 
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РОЗДІЛ 2   

 
 

 

 
СТАНОВЛЕННЯ ТА ПРИНЦИПИ  

РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

 
 

Ключові поняття і терміни: Європейський Союз, 
план Шумана, Єдиний європейський акт, Мааст-
рихтський договір, Копенгагенські критерії, acquis 
communautaire, Європейське економічне співтова-
риство. 
  
 

Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:  
 сутність, час заснування та основні характерис-

тики Європейського Союзу; 
 головні етапи становлення Європейського Союзу 

та їх особливості; 
 основні стадії процедури вступу країни до ЄС; 
 критерії членства держави у Європейському Со-

юзі. 
 

 
а також УМІТИ: 
 визначати, на якому етапі процесу вступу перебу-

ває країна-претендент на членство в ЄС; 
 встановлювати, чи готова країна до приєднання до 

ЄС   (відповідає Копенгагенським критеріям). 
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2.1. Історія західноєвропейської економічної 
інтеграції 
 
Європейський Союз (ЄС) – об’єднання європейсь-

ких держав із своєрідним інституційно-політичним ус-
троєм, який не має аналогів в історії міжнародних від-
носин1. Загальна площа території ЄС становить 
4,5 млн км2, на якій проживають 508 млн мешканців 
(третій після Китаю та Індії). Це складає 6,9% світової 
чисельності населення.  

 

 
 
Рис. 2.1. Карта Європейського Союзу станом на кі-

нець 2018 р. 

                                                           
1 Копійка В.В. Європейський Союз на сучасному етапі: структурні зміни та стра-

тегія розвитку / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко, М.А. Миронова. – К.: Знання, 2010. – 
94 с.  
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До складу ЄС входять 28 країн: Австрія, Бельгія, 
Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Ес-
тонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угор-
щина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, 
Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, 
Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція і Сполучене 
Королівство. З них 19 держав перебувають у єврозоні, 
тобто офіційно використовують грошову одиницю євро. 
ВВП інтеграційного угруповання більший, ніж у США 
і на кінець 2017 р. становив €15,3 трлн. Частка ЄС у 
світовій торгівлі складає 15,6%. Економічна політика 
ЄС шукає шляхи до стійкого розвитку через інвестиції 
у транспортну інфраструктуру, енергетику і дослі-
дження – одночасно мінімізуючи вплив економічного 
розвитку на довкілля.2  

Початок Європейському Співтовариству був пок-
ладений після Другої світової війни, а саме наприкінці 
40-х рр. ХХ століття. Політична складова європейської 
інтеграції розглядалась першочерговим завданням, а 
економічна інтеграція виявилась побіжним процесом.3  

Загалом еволюцію ЄС можна представити у роз-
різі наступних етапів: 

1945-1957 рр. – «Мир в Європі – започаткування 
кооперації». ЄС утворився як результат осмислення 
трагічних подій Другої світової війни та бажання шви-
дкого відновлення економік європейських держав. Пе-
рші кроки на шляху європейської інтеграції були 
пов’язані із втіленням так званого «плану Шумана». 
Міністр закордонних справ Франції Р. Шуман 
(R. Schuman) 9 травня 1950 р. запропонував створити 
Європейське об’єднання вугілля і сталі (ЄОВС) з метою 
                                                           

2 https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/economy_en#tab-6-13 
3 Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції під-

приємств реального сектора України: монографія / За ред. д.е.н., проф. .О. Кизима, 
к.техн. н., проф. І.Ю. Матюшенка. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. – 280 с. 
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унеможливлення початку нової війни завдяки встанов-
ленню міжнародного контролю над ключовими для вій-
ськової промисловості галузями виробництва. Врешті-
решт, 18 квітня 1951 р. у Парижі 6 країн - Франція, 
Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди і Люксембург 
підписали Договір про заснування ЄОВС (набрав чин-
ності 25 липня 1952 р.). Президентом Вищого керівни-
цтва ЄОВС став Ж. Моне (Jean Monnet)4. Протягом 
1950-х рр. розгорнулось протистояння між заходом і 
сходом у форматі «холодної війни». Так, наприклад, 
протести населення в Угорщині проти комуністичного 
режиму призвели до введення радянських танків в 
країну у 1956 р. На тлі розгортання геополітичного кон-
флікту в Західній Європі були зроблені спроби  поши-
рити інтеграцію на сферу зовнішньої політики і обо-
рони, що зробити не вдалося. Так виникло усвідом-
лення потреби розбудовувати економічне об’єднання, а 
також координувати зусилля у сфері мирного викорис-
тання ядерної енергії. У результаті, 25 березня 1957 р. 
у Римі країни-члени ЄОВС підписали 2 договори, 
якими передбачалось заснування Європейського спів-
товариства з атомної енергії (Євратом) та Європейсь-
кого Економічного Співтовариства (ЄЕС). 

1958-1968 рр. – «Період економічного зростання». 
ЄЕС являло собою митний союз, що охоплював всю тор-
гівлю товарами і, в межах якого заборонялось застосу-
вання імпортних та експортних мит чи будь-яких рів-
нозначних зборів у торговельних відносинах між краї-
нами-членами. Також Співтовариство встановлювало 
спільний митний тариф щодо третіх країн. Основними 
цілями ЄЕС було сприяння: гармонізованому і збалан-
сованому розвитку економічної діяльності в рамках 

                                                           
4 Примітка: ЄОВС завершила своє функціонування 22 червня 2002 р., оскільки 

втратив чинність Паризький договір. 
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інтеграційного об’єднання, стабільному й безінфляцій-
ному економічному зростанню з урахуванням проблем 
навколишнього середовища, високому рівню зайнято-
сті й соціального захисту, підвищенню життєвих стан-
дартів, економічній і соціальній згуртованості країн-
учасниць завдяки формуванню спільного ринку та еко-
номічного і валютного союзу. Варто зазначити, що в цей 
період країни-учасниці погодились розпочати спільну 
сільськогосподарську політику, щоб кожен європеєць 
мав змогу повністю задовольнити свою потребу у їжі, а 
потім виробляти надлишок продовольства для експо-
рту. Наприкінці періоду ЄЕС вдалося завершити бю-
джетне врегулювання Спільного ринку, визначити 
план переходу до формування бюджету регіонального 
угруповання за рахунок власних, незалежних від наці-
ональних урядів ресурсів. Крім спільної сільськогоспо-
дарської політики було започатковано спільні рибопро-
мислову, екологічну і промислову політики ЄЕС.  

1969-1979 рр. – «Зростаюче співтовариство –     
перша хвиля розширення». На початку 70-х рр. було 
створено систему узгодження зовнішньополітичних ку-
рсів держав-членів ЄЕС. 1 січня 1973 р. кількість чле-
нів інтеграційного об’єднання зросла до 9 держав. Зок-
рема, до ЄЕС приєдналися Данія, Ірландія і Сполучене 
Королівство. Арабо-Ізраїльська війна у жовтні 1973 р. 
спровокувала енергетичну кризу й економічні про-
блеми у Європі. В регіоні розпочались дезінтеграційні 
процеси. Внаслідок першого розширення ЄЕС усклад-
нилось функціонування його інститутів, послабилися 
позиції Співтовариства у конкурентній боротьбі із США 
та Японією у напрямі структурних перетворень і впро-
вадженні досягнень НТП. Проте держави-члени ЄЕС 
продовжили інтеграційний процес. В цей період ваго-
мим досягненням інтеграційного угруповання стало 
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заснування Європейської валютної системи на основі 
єдиної розрахункової одиниці – ЕКЮ, яка витримала 
другу нафтову кризу й підвищення курсу долара США. 
До того ж, в цей час посилюється роль Європейського 
Парламенту і з 1979 р. всі громадяни Співтовариства 
змогли вперше напряму обирати своїх кандидатів до 
парламенту. Варто наголосити, що у світі в 70-х рр. за-
родились протести у суспільстві проти забруднення до-
вкілля. Як результат, ЄЕС адаптувало законодавство у 
сфері захисту навколишнього природного середовища, 
запровадивши вперше плату за викиди. 

1980-1989 рр. – «Зміна образу Європи – падіння  
Берлінської стіни». У 1981 р. Греція стала 10-ю краї-
ною членом ЄЕС. Загалом із середини 80-х років у ЄЕС 
спостерігалась активізація інтеграційного процесу. Зо-
крема, у 1986 р. до складу ЄЕС увійшли Іспанія і Пор-
тугалія. 27 лютого 1986 р. було підписано Єдиний єв-
ропейський акт (ЄЄА), яким затверджувалась про-
грама створення Спільного ринку до кінця 1992 року. 
Разом із тим, 9 листопада 1989 р. відбулося падіння   
Берлінської стіни, що означало об’єднання східної і за-
хідної Німеччини вперше за 28 років (жовтень 1990 р.).   

1990-1999 рр. – «Європа без кордонів». У централь-
ній і східній Європі зазнав краху комуністичний ре-
жим, що наблизило цей регіон до ЄЕС. Новий етап ро-
звитку західноєвропейської інтеграції у напрямі розбу-
дови економічного, валютного і політичного союзу роз-
почався із підписання 7 лютого 1992 р. у місті Маас-
трихт Договору про Європейський Союз. Кількість 
країн-членів ЄС на той момент становила 12 держав, 
що знайшло своє відображення на офіційному прапорі 
інтеграційного угруповання.  

У 1993 р. Спільний ринок було повністю сформо-
вано із «4-ма свободами»: рухом товарів, послуг, людей 
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і капіталу. В цей час європейців турбували питання 
охорони довкілля та безпеки. У 1995 р. до ЄС приєдна-
лися ще 3 держави: Австрія, Фінляндія і Швеція. Ма-
леньке селище Шенген (Люксембург) дало свою назву 
угоді, яка дала змогу європейцям подорожувати без пе-
ревірки паспорту на кордоні. Цілями ЄС стали: 

- забезпечити мир і добробут громадянам об’єд-
нання; 

- гарантувати незалежність, безпеку і правопоря-
док без внутрішніх кордонів; 

- впровадити сталий розвиток, заснований на зба-
лансованості економічного зростання і ціновій стабіль-
ності, висококонкурентній ринковій економіці з повною 
зайнятістю, соціальним прогресом та охороною до-
вкілля; 

- подолати соціальну ексклюзивність та дискримі-
націю; 

- впроваджувати науково-технічний прогрес; 
- підвищити економічну, соціальну і територіа-

льну згуртованість та солідарність серед країн-членів 
ЄС; 

- поважати культурну спадщину та мови; 
- заснувати економічний і валютний союз з валю-

тою євро5. 
Разом із тим, головними цінностями ЄС було про-

голошено: людську гідність, незалежність, демократію, 
рівність перед законом, верховенство права, гаранту-
вання прав людини. 

Варто наголосити, що Маастрихтським договором 
вносилися зміни до інституційної структури та механі-
змів прийняття рішень у ЄС, зокрема шляхом поси-
лення ролі наднаціональних органів – Європейської 
комісії та Європейського парламенту.  
                                                           

5 https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en 
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2 жовтня 1997 р. був підписаний Амстердам-
ський договір (набрав чинності 1 травня 1999 р.), який 
вніс зміни в установчі договори ЄС. Цей документ акту-
алізував питання прав і свобод людини, надав політиці 
ЄС культурного і соціального вимірів, посилив відкри-
тість і демократичність у функціонуванні інститутів, 
інтегрував Шенгенські угоди у правову систему ЄС.  

2000-2009 рр. – «Подальше розширення». В цей пе-
ріод було введено в обіг валюту євро, а для управління 
Економічним і валютним союзом (ЕВС) були засновані 
Європейський центральний банк і Європейська сис-
тема центральних банків. Учасниками зони обігу євро 
(єврозони) стали 12 держав-членів ЄС, за виключенням 
Сполученого Королівства, Данії і Швеції. Після січня 
2007 р. членами ЕВС також стали Словенія, Кіпр,     
Мальта і Словаччина. 

У грудні 2002 р. на Копенгагенському саміті ЄС 
було прийнято рішення щодо подальшого розширення 
ЄС. Так, у 2004 р. ще 10 країн вступили до ЄС – Есто-
нія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина, Угор-
щина, Кіпр, Мальта і Словенія, тоді як у 2007 р. до 
угруповання приєдналися Болгарія і Румунія.  

13 грудня 2007 р. відбулося урочисте підписання 
Лісабонського договору (набрав чинність 1 грудня 
2009 р.), який мав на меті посилити дієвість ЄС та його 
можливості ефективно досягати своїх цілей, спростив-
ши механізм управління в об’єднанні, а також зміц-
нити європейську демократію, посиливши повнова-
ження Європейського парламенту і роль національних 
парламентів в європейських справах.6 

2010 р. і до сьогодення – «Десятиріччя викликів». 
Світова економічна криза серйозно позначилась на 

                                                           
6 Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty Estab-

lishing the European Community // Official Journal of the European Union. – 271 p. 
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економіці ЄС. Разом із тим, у 2012 р. ЄС було нагоро-
джено Нобелівською премією миру. В 2013 р. Хорватія 
стала 28-ю країною-членом ЄС. Важливими в угрупо-
ванні продовжують залишатись питання глобальних 
змін клімату.  

У 2014 р. пройшли вибори до Європейського Пар-
ламенту, куди потрапила більша чисельність євроскеп-
тиків. Через зростання релігійного  екстремізму на 
Близькому Сході і початок військових дій значна час-
тина населення регіону емігрує до ЄС. Разом із тим, ЄС 
зіштовхується з проблемою декількох терористичних 
атак.7  

Варто зазначити, що успіх Європейського Союзу 
став можливим завдяки унікальному поєднанню в Єв-
ропі факторів, які сприяють інтеграції. До їх числа від-
носять: наявність розвиненого промислового потенці-
алу, присутність в об'єднанні декількох великих країн 
однакового розміру, тісну історичну та культурну спіль-
ність, а також особливості післявоєнного положення За-
хідної Європи. Однак на початку ХХI століття баланс 
сил між великими та малими учасниками ЄС був пору-
шений, а культурні традиції стали піддаватися впливу 
ззовні. 

Врешті-решт, діяльність інтеграційного угрупо-
вання породжує стійкі протиріччя. Їх джерелом є несу-
місність спільних та національних інтересів, необхід-
ність делегувати національний суверенітет наднаціо-
нальним органам, складнощі із підтримкою єдиного  
темпу інтеграції всіма країнами-членами. 

 
 
 
 
 

                                                           
7 https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en#1980-1989 
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КЕЙС 2.1 

«Історія зародження ЄС» 

 
 

Ідея економічного об'єднання Європи існувала впродовж 
тривалого періоду європейської історії. У 1849 р. в Парижі на 
Євроконгресі пацифістів (А)…………………… підтримував ду-
мку щодо створення (Б)…………………….., яку в 30-х рр. 
ХІХ ст. оприлюднив італійський революціонер, засновник ор-
ганізації «Молода Європа» Д. Мадзіні. У 1926 р. на Першому 
пан’європейському конгресі було проголошено про створення 
Пан`європейського союзу. 

У 1929 р. австрійський лідер і засновник пан’європейсь-
кого руху граф К. Калєгрі закликав до створення (В)…………… 
………. Європи, навівши як приклад Швейцарську конфедера-
цію (1848 р.). У Лізі Націй 5 вересня 1929 р. звучала відома про-
мова міністра закордонних справ Франції А. Бріана, який 
пропонував створити європейське об'єднання в рамках Ліги 
Націй. Однак світова криза, яка розпочалась, а згодом Друга 
світова війна примусили відкласти реалізацію цих проектів. 

Дві світові війни схиляють європейців до думки, що пос-
тупове формування тісних політичних і економічних зв'язків 
відродженої з руїн Німеччини з інститутами інших європей-
ських країн, передусім Франції, буде надійним бастіоном на 
шляху нової війни. Безпосередньо після закінчення Другої сві-
тової війни проявлено 3 важливі ініціативи щодо повної лібе-
ралізації торгівлі: започатковано загальну систему тарифів 
і торгівлі (General Agreement on Tariffs and Trade), а також  
створено Організацію європейської економічної співпраці 
(Organization of European Economic Cooperation) і Європейський 
економічний союз (European Payments Union). Ці угоди перебу-
вали поза інституційними рамками Європейського Союзу, 
але їх можна вважати глобальним початком, отже – й поча-
тком європейської економічної інтеграції. 

Ідея інтеграції як гарантії миру на континенті була по-
кладена в основу плану французького дипломата Жана Моне 
(1888-1979) про передачу керівництва виробництвом 
(Г)………… та (Д)……….. єдиному наднаціональному 
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органові. Цей план був спрямований на те, щоби запобігти 
підготовці до нової (Е)………... Ідея полягала у переведенні ви-
рішальних для воєнної індустрії галузей під міжнародний ко-
нтроль за допомогою договору, що з огляду міжнародного 
права має обов'язковий характер. Цей план був запропонова-
ний 9 травня 1950 р. міністром закордонних справ Франції 
(Ж)………….(1886-1963). Ідею підтримали Італія, Франція, 
ФРН та країни (З)……………., унаслідок чого 18 квітня 
1951 р. було підписано (І) …………. угоду про створення Євро-
пейського об'єднання вугілля і сталі, яке почало діяти з 10 сер-
пня 1952 р. на чолі з першим президентом Вищого керівниц-
тва ЄОВС Ж. Моне. 

 
Джерело: Менеджмент європейської економічної інтеграції: [підр.]/ 

С.М. Писаренко, Н.В. Горін, Л.А. Українець та ін.; за ред. С.М. Писаренко. – К.: 
Знання, 2012. – С. 56-57. 
  

 
Завдання до кейсу: 
Вставте пропущені слова по тексту:  

Бенілюксу, війни, вугілля, Паризьку, пацифістів, Робером 
Шуманом, Сполучених Штатів Європи, Сполучених Шта-
тів, сталі, В. Гюго. 
 
 
 

2.2. Процедура вступу до Європейського  
Союзу 
 
 
Маастрихтський договір передбачав перехід Євро-

пейського Співтовариства на вищий щабель регіональ-
ної інтеграції і створення Європейського Союзу. До того 
ж, цей документ задекларував право країн Східної Єв-
ропи вступити до ЄС. 

Загалом можна виділити 5 головних етапів про-
цесу вступу держави до ЄС8: 
                                                           

8 Менеджмент європейської економічної інтеграції: [підр.]/ С.М. Писаренко, 
Н.В. Горін, Л.А. Українець та ін.; за ред. С.М. Писаренко. – К.: Знання, 2012. – 373 с. 
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1. Консультативний етап. Він займає весь промі-
жок часу до того моменту, коли країна подасть заявку 
на вступ до ЄС. Як свідчить досвід, на консультатив-
ному етапі країни-претенденти на вступ до об’єднання 
укладають одну із 3-х видів асоціативних угод: 

а) Європейську угоду (European Agreement) – у 90-х 
роках ХХ століття такі угоди було укладено з десятьма 
колишніми соціалістичними країнами Центральної та 
Східної Європи: Польщею (1991 р.), Угорщиною 
(1991 р.), Румунією (1993 р.), Болгарією (1993 р.), Че-
хією (1993 р.), Словаччиною (1993 р.), Естонією 
(1995 р.), Литвою (1995 р.), Латвією (1995 р.) і Слове-
нією (1996 р.); 

б) Угоду про асоціацію (Association Agreement) – 
була підписана з Туреччиною (1963 р.), Мальтою 
(1970 р.) та Кіпром (1972 р.); 

в) Угоду про стабілізацію і асоціацію (Stabilization 
and Association Agreement) – була укладена з Балкан-
ськими країнами.  

Варто зазначити, що консультативний етап завер-
шується якщо країна-претендент подала заявку на 
вступ до ЄС. 

2. Оціночний етап. Він розпочинається, коли кра-
їна-претендент подає заявку про вступ і завершується 
перед початком переговорного процесу. На оціночному 
етапі держави прагнуть досягти критеріїв членства в 
ЄС. В кінці періоду країна офіційно стає державою-    
кандидатом на вступ до ЄС. 

3. Переговорний етап – триває від початку й до за-
вершення переговорів про вступ. Під час ведення пере-
говорів встановлюються умови, на яких кожен канди-
дат може вступити до ЄС, а також строки прийняття, 
імплементації і правового провадження acquis commu-
nautaire (так званого спільного доробку ЄС). Слід 

51



 
Становлення та принципи розширення Європейського Союзу 

 

зазначити, що кожна країна-кандидат працює за окре-
мим графіком і може бути прийнята до ЄС, коли вона 
досягне відповідності критеріям вступу і членським зо-
бов’язанням. Переговори проходять у форматі двосто-
ронніх конференцій між державами-членами та кож-
ною з країн-кандидатів за кожним із 31 розділу acquis 
communautaire:  

Результати переговорного процесу долучаються до 
проекту угоди про вступ держави-кандидата до ЄС. 

4. Ратифікаційний етап. Розпочинається від мо-
менту підписання угоди про вступ і закінчується її ра-
тифікацією. Перед підписанням, угода про вступ по-
винна бути подана до Ради ЄС з метою її схвалення і до 
Європейського Парламенту − для одержання згоди. Пі-
сля підписання, угода про вступ надсилається країнам-
членам ЄС і країнам-кандидатам. Вони мають ратифі-
кувати відповідну угоду і прийняти рішення про вступ 
країни до ЄС (якщо необхідно, то це робиться за допо-
могою референдуму). Звідси випливає, що успішне про-
ведення переговорів ще не є гарантією вступу держави 
до ЄС. 

5. Імплементаційний етап. Він розпочинається 
після виконання всіх ратифікаційних процедур і заве-
ршується, коли угода набуває чинності. Тільки після 
цього держава стає повноправним членом ЄС. 

Кожен інституційний орган ЄС наділений своїми 
власними повноваженнями щодо прийняття нових чле-
нів до регіонального об’єднання. З позиції алгоритму 
дій реалізації повноважень певних інституцій ЄС (на-
самперед, Ради, Комісії та Парламенту) можна виді-
лити 12 кроків9: 

1) країна подає заявку про вступ до Ради ЄС; 
                                                           

9 Менеджмент європейської економічної інтеграції: [підр.]/ С.М. Писаренко, 
Н.В. Горін, Л.А. Українець та ін.; за ред. С.М. Писаренко. – К.: Знання, 2012. – 373 с. 
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2) Рада ЄС просить Європейську Комісію сформу-
лювати і надати свою оцінку поданій заявці; 

3) Європейська Комісія передає свою оцінку Раді 
ЄС; 

4) Рада ЄС одноголосно ухвалює рішення розпо-
чати переговорний процес з державою-кандидатом про 
вступ; 

5) Європейська Комісія рекомендує, тоді як Рада 
ЄС одноголосно затверджує головні аспекти і принци-
пові позиції ЄС на переговорах з країною-кандидатом; 

6) Рада ЄС проводить переговори з країною-кан-
дидатом; 

7) проект договору про вступ узгоджується між ЄС 
та державою-кандидатом; 

8) проект договору про вступ передається до Ради 
ЄС та Європейського Парламенту; 

9) Європейський Парламент ухвалює Договір про 
вступ більшістю голосів; 

10) Рада ЄС одноголосно затверджує Договір про 
вступ; 

11) країни-члени та країна-кандидат офіційно під-
писують Договір про вступ; 

12) країни-члени та країна-кандидат ратифікують 
Договір про вступ згідно з власними конституційними 
нормами. Країна кандидат стає членом ЄС. 
 
 

КЕЙС 2.2. 
«Успішні переговори не є гарантією  

вступу країни до ЄС» 
 
 
Норвегія, уряд якої двічі (у 1972 р. і 1994 р.) вдало завер-

шив перемовини й навіть підписав угоду про вступ, так і не 
стала членом ЄС, оскільки питання вступу до ЄС двічі не 
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знайшло належної підтримки населення. У 1972 р. у референ-
думі брали участь 78% населення, 53,5% з яких проголосували 
проти вступу до ЄС. У 1994 р. противники членства в ЄС 
знову перемогли, отримавши 52,3% голосів. За вступ вислови-
лись лише 47,7% тих, хто прийшов на референдум. Швейцарія 
також подавала заяву на вступ, але процес не було завершено, 
оскільки на референдумі в грудні 1992 р. швейцарці вислови-
лись проти ратифікації угоди про Європейську економічну 
зону. 

 
Джерело: Менеджмент європейської економічної інтеграції: [підр.]/ 

С.М. Писаренко, Н.В. Горін, Л.А. Українець та ін.; за ред. С.М. Писаренко. – К.: 
Знання, 2012. – С. 67. 

 
 
 

Запитання до кейсу: 
1. Чому норвежці і швейцарці у більшості не забажали, 

щоб їхні держави вступили до ЄС? 
2. Чи бажаєте ви, щоб Україна у перспективі вступила 

до ЄС? Відповідь аргументуйте. 
 
 
 
2.3. Критерії вступу до Європейського Союзу 
 
 

21-22 червня 1993 р. на засіданні Європейської 
Ради у Копенгагені (Данія) були визначені умови 
вступу до ЄС. Згідно останніх, асоційовані держави 
Центрально-східної Європи можуть стати членами ЄС. 
Однак вступ відбудеться лише тоді, коли асоційована 
держава буде у змозі взяти на себе зобов’язання щодо 
членства. Більше того, країна-кандидат має також за-
довольнити конкретні політичні та економічні вимоги. 
Ці вимоги отримали назву Копенгагенських критері-
їв10: 
                                                           

10 Менеджмент європейської економічної інтеграції: [підр.]/ С.М. Писаренко, 
Н.В. Горін, Л.А. Українець та ін.; за ред. С.М. Писаренко. – К.: Знання, 2012. – 373 с. 
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1) політичний критерій – стосується стабільності 
інститутів, які є гарантами демократії, верховенства 
права, прав людини і поваги та захисту прав меншин; 

2) економічний критерій – відображає рівень сфо-
рмованості ринкової економіки та здатність країни-ка-
ндидата на вступ протистояти конкуренції та стихій-
ним ринковим силам в ЄС; 

3) критерій членства – показує спроможність кра-
їни-кандидата взяти на себе зобов’язання членства із 
додержанням цілей політичного, економічного та ва-
лютного союзу; 

4) незалежний критерій – демонструє здатність 
ЄС прийняти нових членів без гальмування позитивної 
тенденції європейської інтеграції. Його мета – зміц-
нення європейської інтеграції. 

Політичний критерій включає в себе ряд субкри-
теріїв: 

- гарантування свободи волевиявлення громадян 
на парламентських та президентських виборах, а та-
кож на виборах до місцевих органів влади; 

- створення та розширення роботи демократичних 
інституцій, неурядових організацій, незалежних засо-
бів масової інформації; 

- прийняття законодавства, яке надійно захищає 
права соціальних меншин і передбачає створення від-
повідних інститутів; 

- активізація боротьби із організованою злочинні-
стю та корупцією; 

- вирішення проблем правового забезпечення та 
активізації боротьби із відмиванням грошей; 

- створення надійних інститутів у сфері юстиції та 
органів внутрішніх справ, гарантії незалежності судо-
вої влади, поліпшення функціонування судів; 

- захист особистих прав і свобод людини. 
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У рішеннях Європейської Ради, яка засідала 12− 
13 грудня 1997 р. у Люксембурзі, було зазначено, що 
додержання копенгагенського політичного критерію є 
важливою передумовою для початку переговорного 
процесу щодо асоціації. 

У свою чергу, економічний критерій поділяється 
на декілька субкритеріїв: 

а) «існування ринкової економіки» (має бути задо-
волена до початку переговорів) і оцінюється за допомо-
гою аналізу наступних показників: 

- баланс між попитом та пропозицією, який досяга-
ється вільною грою ринкових сил; лібералізація цін і 
торгівлі; 

- відсутність значних бар’єрів на вході в ринок та 
виході з нього; 

-сформованість нормативно-правового забезпе-
чення, у т.ч. щодо гарантування права власності; вико-
нання законів і контрактів; 

- досягнення макроекономічної стабільності, на-
самперед стосовно стабілізації цін і забезпечення стабі-
льності державних фінансів і зовнішнього сальдо; 

- присутність консенсусу щодо основ економічної 
політики; 

- достатня розвиненість фінансового сектора з ме-
тою інвестування накопичених коштів у розвиток 
сфери виробництва; 

б) «спроможність країни-кандидата на вступ 
протистояти конкуренції та стихійним ринковим 
силам в ЄС» ( має бути задоволена у середньостроковій 
перспективі – 5 років) оцінюється за допомогою ана-
лізу таких індикаторів: 

- наявність функціональної і стабільної ринкової 
економіки; 
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- достатня кількість людських і матеріальних ресу-
рсів, у т.ч. інфраструктура (енергопостачання, телеко-
мунікації, транспорт тощо), освіта і дослідження та     
перспектива роботи в цій сфері; 

- рівень впливу держави на конкурентоспромож-
ність за допомогою інструментів торговельної політики, 
політики конкуренції, підтримки малих і середніх під-
приємств тощо; 

- рівень і темпи торговельної інтеграції країни з 
Європейським Союзом перед розширенням; 

- достатня питома вага малих підприємств у стру-
ктурі економіки (як правило, малі фірми одержують бі-
льшу вигоду від спрощеного доступу на ринок, тоді як 
значний відсоток великих компаній може означати бі-
льшу інертність й неспроможність адаптуватись до 
умов ринку). 

Критерії для вступу до економічного валютного 
союзу були визначені Маастрихтським договором і пе-
редбачали11: 

- дефіцит бюджету не більше 3% ВВП; 
- державний борг не більше 60% ВВП; 
- інфляцію не більше +1,5 п.п. до середнього рі-

вня інфляції трьох країн ЄС із найбільш стабільними 
цінами; 

- середню величину довгострокової ставки не 
вище 2,0 п.п. до середнього рівня в трьох країнах-чле-
нах ЄС із максимальною стабільністю цін; 

- утримання коливання чинного в ЄС обмін-
ного курсу валют. 

Після досягнення Маастрихтських критеріїв кон-
вергенції стосовно стабільності цін, національної ва-
люти і процентних ставок, дефіциту бюджету, 

                                                           
11 Менеджмент європейської економічної інтеграції: [підр.]/ С.М. Писаренко, 

Н.В. Горін, Л.А. Українець та ін.; за ред. С.М. Писаренко. – К.: Знання, 2012. – 373 с. 
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державного боргу країни-учасниці об’єднання стають 
повноправними членами економічного валютного со-
юзу. 

Критерій членства – це найбільш важкий крите-
рій для досягнення. Під час переговорного процесу 
щодо набуття країною членства в ЄС було конкретизо-
вано 31 критерій членства, кожен з яких відповідає од-
ному із 31 розділу спільного доробку (acquis 
communautaire) ЄС: вільне переміщення товарів; 
вільне переміщення робочої сили; свобода у доступі до 
капіталу; вільне переміщення капіталу; законодавство 
про підприємства; конкурентна політика; сільське гос-
подарство; рибне господарство; транспортна політика; 
податкова політика; економічний і валютний союз; ста-
тистика; соціальна політика та зайнятість; енергетика; 
промислова політика; малі та середні підприємства; на-
укова та дослідницька діяльність; освіта та навчання; 
телекомунікації; політика в галузі культури та аудіові-
зуальному секторі; регіональна політика; екологія; за-
хист прав споживачів та охорона здоров’я; юстиція та 
внутрішні справи; митний союз; зовнішні відносини; 
спільна зовнішня політика та політика безпеки; зовні-
шня торгівля; бюджет та фінансовий контроль; охорона 
прав інтелектуальної власності; відповідність стандар-
тів промислової продукції. 

Варто наголосити, що Копенгагенські критерії за 
своєю сутністю стали відповіддю ЄС на численні звер-
нення до нього країн Центральної та Східної Європи 
(кінець 1991 р. − початок 1992 р.). У той час держави 
Вишеградської групи зверталися до інститутів інтегра-
ційного угруповання із проханням сформулювати спи-
сок умов вступу до ЄС та визначити режим переговорів. 

На сучасному етапі до країн-кандидатів на вступ 
до ЄС належать: Албанія, Чорногорія, Сербія, 
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Македонія і Туреччина. Разом із тим потенційними   
кандидатами є Косово та Боснія і Герцеговина12. 

 
 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 
1. Що являє собою Європейський Союз? 
2. Назвіть основні етапи формування Європейського Со-

юзу. 
3. Хто був ініціатором європейської інтеграції? 
4. Коли було підписано Паризький договір про започатку-

вання Європейського об'єднання вугілля і сталі 
(ЄОВС)? 

5. Ким і коли було укладено Римські договори та в чому 
полягала їх сутність?  

6. Яка відмінність між Європейським Економічним Спів-
товариством (ЄЕС) та Європейським Союзом (ЄС) ?  

7. Які країни і коли приєдналися до Європейського Союзу? 
8. Коли і ким було укладено Маастрихтський договір? В 

чому полягає його суть. 
9. Назвіть головні цілі, що стоять перед ЄС. 
10. Охарактеризуйте процедуру вступу до Європейського 

Союзу. 
11. У чому полягає сутність консультативного етапу про-

цесу вступу країни до ЄС? 
12. Перерахуйте критерії вступу до Європейського Союзу. 

 
 

ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 
1. Коли було підписано Паризький договір про ство-

рення ЄОВС? 
а) 18 квітня 1951 р.;   б) 8 березня 1945 р.; 
в) 21 березня 1957 р.;  г) 01 лютого 1992 р. 
 
2. Скільки країн входить до складу ЄС?: 
а) 26; б) 15;  в) 35; г) 28 

                                                           
12 https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en 
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3. Частка ЄС у світовій торгівлі складає: 
а) 20%; б) 50% 15,6% г) 25,5%. 
 
4. Коли було підписано Римські договори про засну-

вання ЄЕС та Євратома?: 
а) 18 квітня 1951 р.;  б) 25 березня 1957 р.; 
в) 1 липня 1987 р.;  г) 15 вересня 1964 р. 
 
5. В якому місті було підписано договір про початок 

нового етапу розвитку західноєвропейської інтеграції у 
напрямі розбудови економічного, валютного і політич-
ного союзу? 

 
 

6. Який договір був підписаний 2 жовтня 1997 року, 
що вніс зміни в установчі договори ЄС? 

а) Маастрихтський;  б) Амстердамський; 
в) Римський;   г) Лісабонський 
 
7. Скільки зірок представлено на прапорі ЄС?: 
а) 6;  б) 12;   в) 27;  г) 28 
 
8. Коли було підписано Договір про Європейський 

Союз? 
а) 1957 р.;  б) 1962 р.;  в) 1968 р.;  г) 1992 р. 
 
9. Закінчіть речення: «У процесі переговорів щодо на-

буття членства в ЄС конкретизовано 31 ____________. 
 

10. Співставте у відповідності назву до опису етапу 
процесу вступу країни до ЄС: 

Назва етапу Опис етапу 
1 Консультатив-

ний етап 
А починається з підписанням угоди про вступ 

2 Переговорний 
етап 

Б триває між поданням країною-претендентом 
заявки про вступ та початком переговорів про 
вступ 

3 Ратифікацій-
ний етап 

В триває від початку й до завершення перегово-
рів про вступ 
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Продовження таблиці 

4 Оціночний 
етап 

Г започатковується після виконання всіх рати-
фікаційних процедур та набуття угодою чин-
ності 

5 Імплемента-
ційний етап 

Д триває перед поданням країною заяви на 
вступ 

 
11. Які критерії вступу до ЄС відносяться до Копен-

гагенських?: 
а) політичний критерій; 
б) економічний критерій; 
в) критерій членства; 
г) незалежний критерій; 
д) повна економічна інтеграція 
 
12. Вставте пропущені слова: 
Критерії для вступу до економічного валютного союзу 

були визначені Маастрихтським договором і передбачали: де-
фіцит бюджету не більше __% ВВП; державний борг не більше 
____% ВВП; _________ не більше +1,5 п.п. до середнього рівня 
інфляції трьох країн ЄС із найбільш стабільними цінами; сере-
дню величину ________ не вище 2,0 п.п. до середнього рівня в 
трьох країнах – членах ЄС із максимальною стабільністю цін; 
утримання коливання чинного в ЄС ________. 
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РОЗДІЛ 3   

  
 

  
 

 
ІНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА  
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 
 

 
Ключові поняття і терміни: Європейський Пар-
ламент, Рада ЄС, Європейська Комісія, Європей-
ська Рада, Суд ЄС, Палата аудиторів, Європей- 
ський центральний банк, Генеральний директо-
рат, Генеральна рада. 
  
 

Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:  
 сутність, функції, структуру та принципи роботи 

Європейського Парламенту та Ради ЄС; 
 сутність, функції, структуру та принципи роботи 

Європейської Комісії і Європейської Ради; 
 сутність, функції, структуру та принципи роботи 

Суду ЄС, Палати аудиторів і Європейського цент-
рального банку. 
 
 

а також УМІТИ: 
 визначати актуальні проблеми громадян об’єдна-

ної Європи, виходячи із складу політичних груп у 
Європейському Парламенті; 

 передбачати політико-економічні рішення у ЄС 
відповідно до фактичного стану головних інститу-
тів регіонального об’єднання. 
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Інституційна система ЄС є унікальною, тому що 
вона має частково наднаціональний і у певній мірі      
міждержавний характер. Разом із тим інституційна си-
стема ЄС є складною і розгалуженою, оскільки вона 
спрямована на те, щоб поширювати цінності і досягати 
цілей ЄС, відповідати інтересам громадян об’єднаної 
Європи, а також гарантувати узгодженість, ефектив-
ність і послідовність політики ЄС.  

Варто зазначити, що у процесі еволюції регіональ-
ної інтеграції на теренах Західної Європи утворилось    
7 головних інституцій, які мають статус органу і відо-
бражені в установчих документах ЄС:  

1. Європейський Парламент,  
2. Рада ЄС,  
3. Європейська Комісія,  
4. Європейська Рада,  
5. Суд ЄС,  
6. Палата аудиторів ЄС, 
7. Європейський центральний банк. 

 
 
 

КЕЙС 3.1. 
«Передумови та еволюція створення  

Європейського Парламенту» 
 
 
Історія створення Європейського Парламенту невід-

дільно пов’язана з євроінтеграційними процесами, які розпо-
чались у перше повоєнне десятиліття. Тоді було підписано До-
говір про створення (1)________, згідно з яким була започат-
кована Загальна асамблея. Повноваження Асамблеї були об-
меженими і зводилися переважно до контролю за діяльністю 
Верховного органу ЄОВС та окремими напрямами діяльності 
об’єднання. Далеким від досконалості був і порядок форму-
вання цього органу: хоча в Договорі про створення (2)_________ 
було передбачено, що депутатів Асамблеї обирають 
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безпосередньо громадяни країн-членів, формування цього пред-
ставницького органу здійснювалося непрямими виборами – 78 
депутатів обирались зі складу  членів національних парламе-
нтів. 

Після набрання чинності (3) _______________ у 1958 р. 
було прийняте рішення про створення єдиного представниць-
кого органу для трьох Європейських співтовариств (4)_______, 
_______, ________- Європейської парламентської асамблеї. До її 
складу увійшли 142 депутати, а перше засідання відбулось у 
(5)________ 19 березня 1958 р. Повноваженнями цього органу 
було здійснення контролю за виконавчими органами відповід-
них регіональних організацій та консультативні функції. Де-
путати Європейської парламентської асамблеї 30 березня 
1962 року прийняли рішення про зміну її назви на «Європейсь-
кий Парламент». До 1979 р. депутати Європейського Парла-
менту обиралися непрямими виборами: кожен національний 
парламент держав-учасниць у межах (6)______, відведених 
відповідній країні, обирав зі свого складу представників до Єв-
ропейського Парламенту за системою, встановленою націо-
нальним законодавством. Лише у вересні 1976 р. було прийн-
ято рішення про загальні прямі вибори, яке було закріплене 
внутрішнім законодавством країн-членів лише у 1979 р. 

Починаючи із 1979 р. Європейський Парламент обира-
ють прямим загальним (7) __________. Рівень представниц-
тва тієї чи іншої держави залежить від (8)_______ населення 
та від її (9) ______ на вирішення спільних проблем країн – чле-
нів ЄС. При цьому (10)_______ держави отримують дещо бі-
льше місць, ніж могли б отримати за умови пропорційного 
представництва. Застосування принципу знижуваної пропо-
рційності  спрямоване на захист інтересів невеликих країн: 
мінімум представників від держави – 6 осіб, максимум – 96 
осіб, причому загальна кількість депутатів не може переви-
щувати (11) _____ осіб плюс Голова. 

 
Джерело: Менеджмент європейської економічної інтеграції: [підр.]/ 

С.М. Писаренко, Н.В. Горін, Л.А. Українець та ін.; за ред. С.М. Писаренко. – К.: 
Знання, 2012. – С. 77-78. 
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Завдання до кейсу: 
Вставте пропущені слова по тексту: 

750, впливу, голосуванням, ЄОВС, ЄОВС, ЄОВС, ЄЕС, Євра-
тому, квот, кількості, невеликі, Римських договорів, Страс-
бурзі. 

 
 
3.1. Європейський Парламент і Рада ЄС 
 
 

Європейський Парламент (European Parlia-
ment) – це представницький орган ЄС, наднаціональ-
ний за своєю природою. Він виконує 3 функції: законо-
давчу, наглядову і бюджетну. Законодавча роль поля-
гає у: 

- прийнятті спільно із Радою ЄС законів на ос-
нові пропозиції Європейської Комісії; 

- укладанні міжнародних угод; 
- прийнятті рішення щодо подальшого розши-

рення ЄС; 
- перевірці робочої програми Комісії; 
У свою чергу, наглядова функція Європейського 

Парламенту реалізується шляхом: 
- демократичної перевірки всіх установ ЄС; 
- виборів Президента Європейської Комісії і за-

твердження Комісії як органу; 
- схвалення напрямів витрачання бюджетів ЄС 

(надання грантів); 
- вивчення клопотань громадян і створення за-

питів; 
- обговорення монетарної політики з Європей-

ським центральним банком; 
- опитування Європейської Комісії та Ради ЄС; 
- виборчих спостережень. 
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Бюджетна функція Європарламенту полягає у за-
твердженні бюджету ЄС разом із Радою ЄС. 

Європейський Парламент було створено у 1952 р. 
як Спільну асамблею ЄОВС. Протягом 1950-70-х років 
Парламент формувався із представників національних 
законодавчих органів країн-членів, а з 1979 р. депутати 
Парламенту обираються прямим загальним голосуван-
ням терміном на 5 років. Згідно із Лісабонським дого-
вором (2007 р.) було зафіксовано загальну кількість де-
путатів – 751; мінімальне представництво від однієї 
країни – 6, а максимальне – 96 незалежно від кількості 
країн-членів.1 Варто зазначити, що кількість депу-
татів від кожної країни здебільшого визначається 
пропорційно до чисельності її громадян (див. табл.3.1). 

Таблиця 3.1 
Розподіл депутатів Європейського Парламенту  

за країнами-членами ЄС2 
№ 
п/п Назва країни-члена ЄС 

Населення 
станом на 

01.01.2015 р., 
 тис осіб 

Кількість  
депутатів, 

осіб 

1 Німеччина 81197,5 96 
2 Франція 66415,2 74 
3 Великобританія  64875,2 73 
4 Італія 60795,6 73 
5 Іспанія 46449,6 54 
6 Польща 38005,6 51 
7 Румунія 19870,6 32 
8 Нідерланди 16900,7 26 
9 Бельгія 11258,4 21 
10 Греція 10858,0 21 
11 Чеська Республіка 10538,3 21 
12 Португалія 10374,8 21 

                                                           
1 Art. 14.2. Consolidated version of the Treaty on European Union // Official Journal of 

the European Union. – P.115. – 09.05.2008. – P.22. 
             2https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_en 
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Продовження таблиці 3.1 

13 Угорщина 9855,6 21 
14 Швеція 9747,4 20 
15 Австрія 8576,3 18 
16 Болгарія 7202,2 17 
17 Данія 5659,7 13 
18 Фінляндія 5471,8 13 
19 Словаччина 5421,3 13 
20 Ірландія 4628,9 11 
21 Хорватія 4225,3 11 
22 Литва 2921,3 11 
23 Словенія 2062,9 8 
24 Латвія 1986,1 8 
25 Естонія 1313,3 6 
26 Кіпр 847,0 6 
27 Люксембург 563,0 6 
28 Мальта 429,3 6 
 Разом 508450,9 751 

 
Крім того, формування політичних груп (фракцій) 

в Європейському Парламенті здійснюється не за націо-
нальною належністю, а на основі політичних інтересів. 
Європейський Парламент має однопалатну структуру. 
Місце проведення засідань – Страсбург (Франція) − 
проводяться щомісячні пленарні засідання; Брюссель 
(Бельгія) − проходять додаткові сесії та засідання пар-
ламентських комітетів і Люксембург, де розташовані 
головні офіси Генерального секретаріату. Очолює Євро-
пейський Парламент Президент, якого обирають на 2,5 
років і до повноважень якого належать: ведення засі-
дань, а також адміністративні і представницькі функ-
ції. На сьогоднішній день президентом Європейського 
Парламенту є Антоніо Таяні (Antonio Tajani).  

В структурі Європейського Парламенту виокре-
млюють 8 політичних груп: 
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1) група депутатів Європейської Народної партії 
(Християнсько-демократична партія) (Group of the Eu-
ropean People`s Party (Christian Democrats -EPP); 

2) група Прогресивного альянсу соціалістів і демо-
кратів (Group of the Progressive Alliance of Socialists and 
Democrats in the European Parliament – S&D); 

3) група Європейських консерваторів і реформістів 
(European Conservatives and Reformists - ECR); 

4) альянс лібералів і демократів Європи (Alliance 
of Liberals and Democrats of Europe - ALDE); 

5) альянс Зелених/ Європейський вільний альянс 
(The Greens/European Free Alliance -  Greens/EFA); 

6) група об’єднаних лівих і зеленої скандинавської 
лівиці (European United Left/Nordic Green Left Euro-
pean Parliamentary Group – GUE/NGL); 

7) група «Вільна і демократична Європа» (Europe 
of Freedom and Direct Democracy Group - EFDD); 

8) група «Європа націй і свободи» (Europe of Na-
tions and Freedom – ENF) 

 
Завдання : 
Виходячи із назв зазначених вище політичних груп у Єв-

ропейському Парламенті з’ясуйте площину актуальних про-
блем громадян об’єднаної Європи. Відповідь обґрунтуйте.  

 
 
Треба наголосити, що робота Європейського Пар-

ламенту здійснюється у 25 постійних комітетах: 
1) комітет із закордонних справ (Committee on For-

eign Affairs – AFET), 
2) комітет з прав людини (Committee on Human 

Rights – DROI), 
3) комітет з безпеки і оборони (Committee on Secu-

rity and Defence - SEDE), 

69



 
Інституційна система Європейського Союзу 

 

4) Комітет з розвитку (Committee on Development – 
DEVE), 

5) Комітет з міжнародної торгівлі (Committee on In-
ternational Trade – INTA), 

6) бюджетний комітет (Committee on Budgets - 
BUDG), 

7) комітет бюджетного контролю (Committee on 
Budgetary Control - CONT), 

8) економіко-валютний комітет (Committee on Eco-
nomic and Monetary Affairs – ECON), 

9) комітет із зайнятості і соціальних справ 
(Committee on Employment and Social Affairs - EMPL), 

10) комітет із захисту довкілля, охорони здоров’я і 
безпеки продовольства (Committee on Environment, 
Public Health and Food Safety - ENVI), 

11) комітет з питань промисловості, досліджень та 
енергії (Committee on Industry, Research and Energy - 
ITRE), 

12) комітет внутрішнього ринку і захисту спожива-
чів (Committee on Internal Market and Consumer Protec-
tion - IMCO), 

13) комітет транспорту і туризму (Committee on 
Transport and Tourism – TRAN), 

14) комітет з регіонального розвитку (Committee on 
Regional Development - REGI) ,  

15) комітет з питань сільського господарства і роз-
витку сільських територій (Committee on Agriculture 
and Rural Development – AGRI), 

16) комітет з питань рибальства (Committee on 
Fisheries – PECH), 

17) комітет з питань культури і освіти (Committee 
on Culture and Education – CULT), 

18) правовий комітет (Committee on Legal Affairs – 
JURI), 
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19) комітет з прав і свобод громадян, порядку і вну-
трішніх справ ( Committee on Civil Liberties, Justice and 
Home Affairs – LIBE), 

20) комітет із конституційних справ (Committee on 
Constitutional Affairs – AFCO), 

21) комітет з прав жінок та гендерної рівності 
(Committee on Women`s Rights and Gender Equality – 
FEMM), 

22) комітет із питань звернень громадян (Commit-
tee on Petitions – PETI), 

23) комітет з питань тероризму (Committee on Ter-
rorism – TERR), 

24) комітет з питань процедури авторизації в ЄС 
пестицидів (Committee on EU authorization procedure for 
pesticides – PEST), 

25) комітет з питань фінансових злочинів, ухи-
лення від сплати податків (Committee on Financial 
crimes, tax evasion and tax avoidance – TAX3) 

Робота Європейського Парламенту відбувається у 
два етапи. На першому етапі проходить робота над під-
готовкою законодавства у комітетах. Другий етап являє 
собою пленарне засідання, на якому проходить голосу-
вання за проекти законів. Зазвичай воно відбувається 
протягом чотирьох днів поспіль на місяць у м. Страс-
бург (інколи мають місце додаткові сесії у Брюсселі). 

Як зазначалось раніше Європейський Парламент 
виконує законодавчу функцію спільно із Радою ЄС 
(Council of the European Union). Причому остання є ос-
новним законодавчим органом ЄС. Також Рада ЄС пре-
зентує уряди країн-членів угруповання та координує 
його політику. Рада ЄС була створена у 1958 р. Це ус-
танова з функціями водночас наднаціональної та між-
урядової організації. З одного боку, Рада ЄС є одним з 
органів ЄС, а з іншого – своєрідним форумом, у рамках 
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якого країни-члени ЄС мають можливість озвучити свої 
національні інтереси.  

З грудня 1992 р. головне місцезнаходження Ради 
ЄС  − Брюссель. Рада ЄС збирається кілька разів на мі-
сяць. Всі її засідання є відкритими. 

До складу Ради ЄС входять представники країн-
членів ЄС на рівні міністрів урядів країн-членів (тому 
інколи Раду ЄС називають Радою міністрів ЄС), які у 
різний спосіб підзвітні парламентам своїх держав.  

Варто зазначити, що немає фіксованої кількості 
членів Ради ЄС. Разом із тим Рада ЄС функціонує у 10 
конфігураціях, кожна з яких кореспондує ту сферу пи-
тань, яка має обговорюватись.3 

У роботі Ради ЄС беруть участь по одному міністру 
від кожної країни-члена залежно від того, які питання 
розглядаються.  

Рішення в Раді ЄС приймаються голосуванням мі-
ністрів, які беруть участь у засіданні. Згідно нової сис-
теми, запровадженої 1 листопада 2014 р., кваліфіко-
вана більшість має приймати рішення за новим прин-
ципом «подвійної більшості». На відміну від попередніх 
правил, які надавали більшу підтримку малим і серед-
нім за розміром країнам-членам, нова система фокусує 
увагу на чисельності населення країн-членів. Прий-
няття нормативно-правових документів Радою ЄС те-
пер вимагає схвалення 55% країн-членів (16 держав) 
або 72% якщо документ не був запропонований Євроко-
місією, які повинні представляти інтереси щонайме-
нше 65% населення ЄС ( у теперішній час це становить 
близько 330,5 млн осіб від загальної чисельності грома-
дян ЄС – 508,5 млн осіб). З метою обмеження можливо-
сті більших за розміром держав об’єднуватись задля 
блокування пропозицій дана коаліція має включати 
                                                           

3 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_en 
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принаймні чотири країни-члени угруповання, які 
представляють інтереси щонайменше 35% сумарної чи-
сельності населення ЄС. У випадках, коли не всі кра-
їни-члени ЄС приймають участь у голосуванні (напри-
клад, нормативно-правові акти, які приймаються 
тільки державами єврозони або Шенгенської зони 
тощо), то кваліфікована більшість розраховується ви-
ключно на основі країн-учасниць конкретного об’єд-
нання4 (див. табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 
Розподіл голосів країн-членів у Раді ЄС5 

№ 
п/п 

Назва  
країни-члена 

ЄС 

Населення, 
станом на 

01.01.2015 р., 
тис осіб 

Частка 
країн-членів 
у загальній 
чисельності 
населення 

ЄС, % 

Частка 
країн-чле-

нів єврозони 
у загальній 
чисельності 
населення 

ЄС, % 
1 Німеччина 81197,5 15,97 24,0 
2 Франція 66415,2 13,06 19,6 
3 Великобрита-

нія  
64875,2 12,76  

4 Італія 60795,6 11,96 18,0 
5 Іспанія 46449,6 9,14 13,7 
6 Польща 38005,6 7,47  
7 Румунія 19870,6 3,91  
8 Нідерланди 16900,7 3,32 5,0 
9 Бельгія 11258,4 2,21 3,3 
10 Греція 10858,0 2,14 3,2 
11 Чеська  

Республіка 
10538,3 2,07  

12 Португалія 10374,8 2,04 3,1 
13 Угорщина 9855,6 1,94  

                                                           
4 Changed rules for qualified majority voting in the Council of the EU. At a glance. 

December 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2014/545697/EPRS_ATA%282014%2
9545697_REV1_EN.pdf 

5 Там саме 
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Продовження таблиці 3.2 

14 Швеція 9747,4 1,92  
15 Австрія 8576,3 1,69 2,5 
16 Болгарія 7202,2 1,42  
17 Данія 5659,7 1,11  
18 Фінляндія 5471,8 1,08 1,6 
19 Словаччина 5421,3 1,07 1,6 
20 Ірландія 4628,9 0,91 1,4 
21 Хорватія 4225,3 0,83  
22 Литва 2921,3 0,57 0,9 
23 Словенія 2062,9 0,41 0,6 
24 Латвія 1986,1 0,39 0,6 
25 Естонія 1313,3 0,26 0,4 
26 Кіпр 847,0 0,17 0,3 
27 Люксембург 563,0 0,11 0,2 
28 Мальта 429,3 0,08 0,1 
 Разом в ЄС 508450,9 100 × 
 Разом в євро-

зоні 
338471 

 
× 100 

 
Рада ЄС виконує 6 головних функцій: 
1) ухвалює правові акти ЄС ( у багатьох сферах це 

відбувається спільно з Європейським Парламентом); 
2) координує єдину економічну політику країн-

членів ЄС; 
3) укладає міжнародні угоди між ЄС та третіми 

країнами або міжнародними організаціями; 
4) затверджує бюджет ЄС спільно з Європейським 

Парламентом; 
5) розробляє спільну зовнішню політику і полі-

тику безпеки ЄС, яка базується на керівних принци-
пах, сформульованих Європейською Радою; 

6) координує співпрацю між національними су-
дами та силами поліції у кримінальних справах. 
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В організаційній структурі Ради ЄС виокремлю-
ється Комітет постійних представників, який є пос-
тійно діючим органом, і надає організаційно-процеду-
рну допомогу в ухваленні рішень Радою ЄС. До його 
складу входять постійні представники країн-членів 
ЄС, які захищають національні інтереси своєї країни у 
Раді ЄС. 

Також у структурі Ради ЄС чільне місце посідає Ге-
неральний секретаріат на чолі з Генеральним секре-
тарем Ради ЄС, який виконує організаційну роботу та 
забезпечує безперебійне функціонування Ради ЄС на 
всіх рівнях. Він складається із юридичної служби та       
8 Генеральних дирекцій:  

1) персонал і адміністрація; 
2) сільське господарство і рибальство; 
3) конкурентоспроможність, інновації та дослід-

ження, промисловість та інформаційне суспільство, 
внутрішній ринок, мита, транспорт і енергетика; 

4) зовнішні і політико-військові справи; 
5) преса, обмін інформацією; 
6) економічні та соціальні справи; 
7) юстиція та внутрішні справи; 
8) зміни клімату, охорона довкілля, охорона здо-

ров’я, безпека споживачів, продовольство, освіта, мо-
лодь, культура, аудіовізуальні послуги. 

Варто наголосити, що Генеральний секретар Ради 
ЄС згідно із Амстердамським договором обіймає посаду 
Верховного представника з питань спільної зовніш-
ньої політики та політики безпеки.6  

 
 

                                                           
6 Менеджмент європейської економічної інтеграції: [підр.]/ С.М. Писаренко, 

Н.В. Горін, Л.А. Українець та ін.; за ред. С.М. Писаренко. – К.: Знання, 2012. – 373 с. 
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3.2. Європейська Комісія та Європейська 
Рада 

 
 

Європейська Комісія (European Commission) – це 
наднаціональний політично незалежний виконавчий 
орган ЄС (не залежить від урядів країн-членів ЄС). Він 
одноосібно відповідальний за підготовку пропозицій 
щодо нового європейського законодавства і впроваджує 
рішення Європейського Парламенту і Ради ЄС. Євро-
комісія була створена у 1958 р. в результаті прийняття 
Римських договорів, а з 1967 р., після злиття керівних 
органів ЄОВС, ЄЕС та Євратому стала єдиною Євро-
пейською Комісією у рамках інтеграційного угрупо-
вання. Розміщується Європейська Комісія у Брюсселі. 
Її місією є сприяння інтересам ЄС, пропонуючи і реалі-
зуючи законодавство, а також впроваджуючи спільну 
політику і виконуючи бюджет ЄС. Іншими словами, Єв-
рокомісія забезпечує функціонування спільного ринку, 
захищає інтереси ЄС і представляє об’єднання на між-
народному рівні. 

Загалом Європейська Комісія виконує 4 основні 
функції: 

1) подає пропозиції щодо нових законів ЄС, які 
вона представляє на розгляд до Європейського Парла-
менту та Ради ЄС; 

2) забезпечує застосування країнами-членами за-
конодавства ЄС; 

3) виконує обов’язки органу, що відповідає за прак-
тичне втілення політики ЄС та управління нею, тобто 
контролює виконання рішень Європарламенту та Ради 
ЄС, а також керує фінансами ЄС – бюджетом та діяль-
ністю різноманітних фондів і програм ЄС; 

4) представляє й відстоює інтереси ЄС на міжнаро-
дній арені, веде переговори щодо укладення угод між 
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ЄС і третіми країнами та міжнародними організаці-
ями. 

До складу Єврокомісії входять по одному предста-
внику від кожної країни-члена, у т.ч. й Президент Єв-
ропейської Комісії (із 1 листопада 2014 р. Жан-Клод 
Юнкер (Jean-Claude Juncker) і Верховний представник 
з питань закордонних справ і політики безпеки, який є 
одним із заступників Голови Єврокомісії. 

Європейська Комісія функціонує як колегіальний 
орган. Йдеться про те, що тут є лише рішення Європей-
ської Комісії (приймається абсолютною більшістю голо-
сів), а не рішення окремих комісарів. Кожен комісар   
відповідає за один або кілька напрямів діяльності. Ва-
рто зазначити, якщо Європейський Парламент вислов-
лює недовіру Європейській Комісії, тоді остання у пов-
ному складі повинна піти у відставку. 

По структурі Європейська Комісія включає Прези-
дента, 7 Віце-президентів і 20 комісарів. Президент Єв-
рокомісії скликає її засідання, затверджує порядок ден-
ний засідань, проводить голосування і візує протоколи 
та правові акти, прийняті Єврокомісією. Щоденну ро-
боту Комісії здійснює її персонал (юристи, економісти 
та ін.), які організовані у відділення, що отримали на-
зву Генеральних директоратів, кожен з яких відпові-
дає за окрему політику. У свою чергу, Генеральний ди-
ректор підзвітний одному комісару (є громадянином ін-
шої країни, ніж комісар). Варто наголосити, що комі-
сари є міжнародними службовцями і представляють ін-
тереси ЄС загалом, а не своїх країн. 

Робота Європейської Комісії координується Гене-
ральним секретаріатом, на чолі якого стоїть Генера-
льний секретар. Він може брати участь у засіданнях 
Комісії, але не є її членом і не має права голосу. 
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Засідання Єврокомісії скликаються Президентом і 
відбуваються щонайменше раз на тиждень ( у середу в 
Брюсселі). Рішення приймаються простою більшістю 
голосів. 

Поряд із Європейською Комісією чільне місце се-
ред органів ЄС відводиться Європейській Раді. Остання 
була заснована на Паризькому саміті у грудні 1974 р. 
Однак існування Європейської Ради юридично було ви-
знане у Єдиному європейському акті (1986 р.). Варто 
наголосити, що першим офіційним документом, яким 
було сформульовано повноваження Європейської Ради 
є Договір про створення ЄС (1992 р.). У свою чергу,      
Лісабонський договір надав їй легітимного інститу-
ційного статусу (2009 р.).  

Місією Європейської Ради є визначення головного 
політичного напряму і стратегічних пріоритетів розви-
тку ЄС. Проте вона не виконує законодавчої функції.  

Склад Європейської Ради формується головами 
держав або урядів країн-членів інтеграційного угрупо-
вання, а також Президентом Європейської Комісії та 
Верховним представником з питань закордонних справ 
і політики безпеки. 

Засідає Європейська Рада у Брюсселі (Бельгія)       
2 рази кожні 6 місяців з ініціативи її Президента. Як 
правило, вона ухвалює рішення консенсусом. До того ж, 
організаційна робота здійснюється за участю секретарі-
ату.  

Посада Президента Європейської Ради у відповід-
ності до Лісабонського договору є постійною. На сьогод-
нішній день чинним її Президентом є Дональд Туск 
(Donald Tusk). Президент Європейської Ради обира-
ється кваліфікованою більшістю строком на два з поло-
виною роки з правом переобрання на один термін. У 
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разі здійснення серйозного проступку Президента, 
Рада має право припинити його повноваження. 

До ключових функціональних обов’язків Президе-
нта  Європейської Ради належать: 

1) управління роботою Європейської Ради; 
2) забезпечення підготовки і послідовності роботи  

Європейської Ради у співпраці із Головою Єврокомісії; 
3) докладання зусиль щодо досягнення консенсусу 

в Європейській Раді; 
4) звіт Європейському Парламенту  після кожного 

засідання Європейської Ради. 
Також Президент Європейської Ради забезпечує у 

відповідності до своїх повноважень представництво ЄС 
на міжнародному рівні з питань зовнішньої безпеки, не 
забираючи повноваження Верховного представника 
ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки. Ра-
зом із тим, він не має права обіймати інші посади на 
національному рівні. 

 

 
ДІЛОВА ГРА 

«Започаткування  
 Європейської Ради»  
 

Завдання:  
Вставте пропущені слова у тексті. 
Європейську Раду було засновано у грудні 1974 р. на 

(1)__________   саміті, а її перше засідання відбулося 10-11 бе-
резня 1975 р. у (2)___________.  

У 1961-1974 рр. проводилися Європейські конференції на 
вищому рівні. Існування Європейської Ради було юридично ви-
знане у Єдиному Європейському Акті, а її офіційний статус 
підтверджено у Договорі про створення ЄС. До 1986 р. Євро-
пейська Рада скликалася тричі на рік. 

Уперше повноваження Європейської Ради були визначені 
в (3)____________ Декларації 29-30 червня 1977 р. Пізніше 
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статус Європейської Ради був доопрацьований і розширений в 
урочистій декларації про ЄС, прийнятій на саміті в 
(4)_________ і 19 червня 1983 р. Першим документом, в якому 
сформульовано повноваження Європейської Ради, є Договір 
про створення ЄС. (5)_________ договір надав Європейській 
Раді офіційного інституційного статусу. 
 
 

Підказка: 

      
(1)                                       (2)    

                                       
                                                        (3) 

   
             (4)                    (5) 

 
 
Джерело: Менеджмент європейської економічної інтеграції: [підр.]/ 

С.М. Писаренко, Н.В. Горін, Л.А. Українець та ін.; за ред. С.М. Писаренко. – К.: 
Знання, 2012. – С. 96.  
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3.3. Суд ЄС, Палата аудиторів та Європейсь-
кий центральний банк 

 
 

Суд Європейського Союзу (The Court of Justice of the 
European Union (CJEU) було створено у 1952 р. відпо-
відно до Договору про заснування ЄОВС. Суд ЄС розг-
лядає справи у Люксембурзі. Його місією є інтерпрета-
ція законодавства ЄС для того, щоб переконатись, що 
воно застосовується однаково в усіх країнах-членах ЄС, 
а також вирішення юридичних спорів між національ-
ними урядами та інституціями ЄС.  

Разом з тим Суд ЄС виносить рішення наступного 
характеру: 

- інтерпретація законів (попереднє рішення). Це 
означає, що національні суди країн-членів угрупо-
вання зобов’язані забезпечити належне застосування 
законодавства ЄС, але різні суди можуть тлумачити за-
кони по-різному. Якщо національний суд має сумніви у 
правильності інтерпретування законодавства ЄС, то 
він може звернутись до Суду ЄС з проханням роз’яс-
нення; 

- виконання закону (порушення провадження). 
Такий тип справи порушується проти національного 
уряду, коли той недотримується законодавства ЄС. 
Якщо виявлено факт порушення країною закону, тоді 
остання має виправити ситуацію, або у протилежному 
разі виникає ризик відкриття повторної справи і стяг-
нення штрафу; 

- анулювання правових актів ЄС (позови про 
скасування). Якщо встановлено, що певні акти ЄС по-
рушують договори або основні права ЄС, тоді Європей-
ська Комісія, Рада ЄС або Європейський Парламент 
можуть звернутись до Суду ЄС з метою їх скасування 
(також мають право звертатись приватні особи); 
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- забезпечення виконання ЄС своїх функцій. Це 
означає, що Парламент ЄС, Рада ЄС та Єврокомісія по-
винні приймати певні рішення за певних обставин. У 
противному разі, уряд ЄС або інші інститути ЄС, або 
приватні особи чи компанії можуть подати скаргу до 
суду; 

- застосування санкцій проти інститутів ЄС. 
Будь-яка особа або компанія, яка постраждала внаслі-
док дій або бездіяльності інститутів ЄС може вжити 
проти них відповідні правові заходи. 

До складу Суду ЄС входять 2 суди: 
1) Європейський Суд справедливості (Court of 

Justice). Розглядає клопотання про надання поперед-
ніх рішень від національних судів, певні позови про 
скасування та оскарження. До нього входять по 1 судді 
від кожної країни-члена ЄС і 11 генеральних адвока-
тів; 

2) Загальний Суд (General Court). Суд займається 
головним чином законодавством щодо конкуренції, 
державної допомоги, торгівлі, сільського господарства і 
торгових марок. Він включає 47 суддів ( у 2019 р. склад 
суддів має бути збільшено до 56 осіб, тобто по 2 судді від 
кожної країни-члена ЄС)7 

Кожен суддя та генеральний адвокат признача-
ються на поновлений 6-річний термін спільно з націо-
нальними урядами. У кожному суді судді обирають Го-
лову, який виконує свої повноваження протягом 3-х ро-
ків. До складу Суду ЄС входить по одному судді-пред-
ставникові кожної країни-члена. Таким чином, кожна 
країна-член в однаковій мірі представляє свою націо-
нальну правову систему у Суді ЄС.  

Процедура розгляду справ у Суді ЄС проходить у   
2 етапи: 
                                                           

7 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_en 
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1) письмовий етап. Тут всі зацікавлені сторони фо-
рмулюють суть справи, а суддя підтверджує наявність 
суперечки та правових підстав для її розгляду; 

2) публічне слухання. Адвокати сторін оприлюдню-
ють свої аргументи Судом, а генеральні адвокати ма-
ють право ставити їм запитання. Потім генеральні ад-
вокати висловлюють своє бачення, після чого Суд вихо-
дить на нараду і виносить своє рішення. 

Рішення суду виноситься більшістю голосів, оголо-
шується на засіданні і оприлюднюється у день вине-
сення. Далі рішення публікується. 

Разом із Судом ЄС активно співпрацює Палата 
аудиторів ЄС (European Court of Auditors (ECA). Даний 
орган було засновано у 1977 р. задля перевірки фондів 
ЄС щодо прозорості і законності їх наповнення і витра-
чання. Палата аудиторів ЄС є повністю незалежною у 
своїй діяльності від урядів країн-членів та інших інсти-
туцій ЄС і розташовується у Люксембурзі. До складу 
Палати входять по одній особі від кожної країни-учас-
ниці ЄС. Вони призначаються Радою ЄС після консуль-
тацій з Європейським Парламентом терміном на 6 ро-
ків. Члени Палати обирають Голову на 3 роки з правом 
переобрання. 

До головних функцій Палати аудиторів ЄС нале-
жать: 

1) аудит надходжень і витрат ЄС; 
2) перевірка будь-якої особи чи організації, які об-

слуговують фонди ЄС; 
3) запис висновків і рекомендацій у звітах про ау-

дит для Європейської Комісії та національних урядів; 
4) складання звітів про підозру в шахрайстві, ко-

рупції та іншій незаконній діяльності до Європейського 
бюро з питань боротьби із шахрайством (the European 
Anti-Fraud Office (OLAF); 
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5) формування щорічного звіту для Європейського 
Парламенту та Ради ЄС, який парламент розглядає 
перш ніж прийняти рішення щодо схвалення роботи 
Європейської Комісії над бюджетом ЄС; 

6) надання політикам ЄС експертної оцінки щодо 
того, як можна краще керувати фінансами ЄС та зро-
бити більшу підзвітність громадянам. 

Разом із Палатою аудиторів ЄС у фінансовому сек-
торі функціонує Європейський центральний банк 
(EЦБ) (European Central Bank). Останній був заснова-
ний 1 червня 1998 р. на базі Європейського валютного 
інституту як провідної установи у підготовці до запро-
вадження грошової одиниці Євро. Європейський цент-
ральний банк розташований  у Франкфурті-на-Майні 
(Німеччина). Варто наголосити, що з 1 січня 1999 р. ця 
установа несе відповідальність за управління валютою 
Євро, підтримку цін на стабільному рівні, здійсненні та 
провадженні грошово-кредитної політики в єврозоні. 

До складу Європейського центрального банку вхо-
дять: 

- Президент; 
- Віце-президент; 
- голови національних центральних банків країн-

членів ЄС. 
Європейський центральний банк разом із націона-

льними центральними банками країн-учасниць інтег-
раційного угруповання створюють Європейську сис-
тему центральних банків, основною метою якої є підт-
римка стабільності цін. У результаті це має сприяти 
розвитку спільної економічної політики ЄС, забезпе-
ченню високого рівня зайнятості і стійкого неінфляцій-
ного зростання. Діяльність Європейського централь-
ного банку ґрунтується на 4-х принципах: 
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незалежності, прозорості, підзвітності і корпоративного 
управління. 

Згідно місії Європейського центрального банку 
можна виокремити головні функції цієї фінансової ус-
танови: 

1) встановлення процентних ставок, за якими він 
надає кредити комерційним банкам у єврозоні, тобто 
здійснює контроль за інфляцією; 

2) управління валютними резервами єврозони та 
купівлею або продажем валют, щоб збалансувати валю-
тні курси; 

3) гарантування того, що фінансові ринки та уста-
нови добре контролюються національними органами 
влади, а платіжні системи працюють належним чином; 

4) забезпечення безпеки і надійності європейської 
банківської системи; 

5) уповноваження виготовлення банкнот євро кра-
їнами єврозони; 

6) здійснення моніторингу цінових тенденцій та 
проведення оцінки ризиків стабільності цін. 

Структура управління Європейського централь-
ного банку є трирівневою. Вона представлена: Радою 
управляючих (Governing Council), Дирекцією (Executive 
Board) та Генеральною радою (General Council).  

Рада управляючих (Governing Council) є основним 
органом прийняття рішень в установі. До її складу вхо-
дять 6 членів Дирекції та управляючі національними 
центральними банками країн зони євро. Варто зазна-
чити, що до обов’язків Ради управляючих відносять: 

- оцінка економічних і монетарних тенденцій; 
- визначення валютної політики в єврозоні; 
- фіксація процентних ставок, за якими комер-

ційні банки можуть позичати кошти від Європейського 
центрального банку. 
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Засідання Ради управляючих, як правило, відбу-
ваються 2 рази на місяць. 

У свою чергу, Дирекція (Executive Board) є викона-
вчим органом Європейського центрального банку. До її 
складу входять:  

− Президент; 
− Віце-президент; 
− 4 члени, які призначені на 8-річний термін ліде-

рами країн єврозони.  
Кандидатури членів Дирекції пропонує Рада 

управляючих Європейського центрального банку.  
Основні функції Дирекції: 
- реалізує грошово-кредитну політику; 
- управляє повсякденними операціями; 
- готує засідання Ради управляючих; 
- здійснює повноваження, які делеговані їй Радою 

управляючих. 
Генеральна рада (General Council) виконує здебі-

льшого роль радника і координатора. Вона складається 
з Президента, Віце-президента і голів центральних ба-
нків всіх країн-членів ЄС. Слід наголосити, що цей рі-
вень є перехідним і має бути скасований (згідно зі Ста-
тутом) після запровадження у всіх країнах-членах ЄС 
єдиної валюти.  

Головними функціями Генеральної ради є8: 
- надання консультацій Європейському централь-

ному банку; 
- збирання статистичної інформації; 
- підготовка щорічних звітів; 
- створення правил для стандартизації бухгалтер-

ського обліку і звітності національних центральних ба-
нків; 
                                                           

8 Менеджмент європейської економічної інтеграції: [підр.]/ С.М. Писаренко, 
Н.В. Горін, Л.А. Українець та ін.; за ред. С.М. Писаренко. – К.: Знання, 2012. – 373 с. 
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- розроблення умов найму співробітників; 
- підготовка для безповоротної фіксації обмінних 

курсів валют країн-членів ЄС. 
Також Генеральна рада допомагає підготуватися 

до вступу нових країн-членів у зону євро.  
Європейський центральний банк публікує щоква-

ртальні доповіді про діяльність Європейської системи 
центральних банків, а також щотижневі фінансові 
звіти. Більше того, він щороку подає Європейському 
Парламенту, Раді ЄС, Європейській Комісії та Євро-
пейській Раді доповідь про свою діяльність і кредитно-
грошову політику за попередній і поточний роки.  

 
 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 
1. Назвіть основні інституції ЄС, що мають статус органу і 

відображені в установчих документах угруповання. 
2. У чому полягає законодавча функція Європейського 

Парламенту? 
3. Як реалізується наглядова функція Європейського Па-

рламенту? 
4. У якому році було створено Європейський Парламент і 

як він формувався? 
5. Які політичні групи функціонують у структурі Європей-

ського Парламенту? 
6. Назвіть 25 постійних комітетів, в яких здійснює свою ро-

боту Європейський Парламент. 
7. Охарактеризуйте етапи роботи Європейського Парла-

менту. 
8. Де розташовується Рада ЄС і як часто вона засідає? 
9. Які основні функції виконує Рада ЄС? 
10. Охарактеризуйте структуру Ради ЄС. 
11. Що являє собою Європейська Комісія і яка її місія? 
12. Які функції виконує Європейська Комісія та хто вхо-

дить до її складу? 
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13. Що собою являє Європейська Рада та яке її призна-
чення? 

14. Які ключові функціональні обов’язки покладено на 
Президента Європейської Ради? 

15. Що входить до складу Суду ЄС? 
16. Які етапи проходить процедура розгляду справ у Суді 

ЄС? 
17. Коли була заснована Палата аудиторів ЄС та які фун-

кції вона виконує? 
18. Як функціонує Європейський центральний банк? 
19. Які головні функції виконує Європейський централь-

ний банк? 
 

ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1. Які основні функції виконує Європейський Пар-
ламент?: 

а) законодавча;  б) наглядова;  в) бюджетна; 
г) всі відповіді правильні. 
 
2. Коли було створено Європейський Парламент?: 
а) 1952;  б) 1979;  в) 1980;  г) 1991 
 
3. Скільки депутатів засідає у Європейському Пар-

ламенті згідно із Лісабонським договором?:  
а) 751;   б) 500;  в) 320;  г) 200 
 
4. На скільки років обираються депутати Європей-

ського Парламенту?: 
а) 4;   б) 7;    в) 5;   г) 10 
 
5. Вставте пропущені слова: 
Робота Європарламенту відбувається у два етапи. На пер-

шому етапі проходить робота над підготовкою ________________ 
у комітетах. Другий етап являє собою _____________, на якому 
проходить голосування за проекти законів. 

6. Головним законодавчим органом ЄС є: 
а) Європейський Парламент;      б) Суд ЄС 
в) Рада ЄС;         г) Палата аудиторів ЄС 
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7. Ким приймаються рішення в Раді ЄС?: 
а) президентом;          б) спікером; 
в) міністрами;           г) немає правильної відповіді. 
 
8. Які головні функції виконує Рада ЄС?: 
а) ухвалює правові акти ЄС; 
б) координує загальну економічну політику країн-членів 

ЄС; 
в) укладає міжнародні угоди між ЄС та третіми країнами 

або міжнародними організаціями; 
г) затверджує бюджет ЄС спільно з Європейським Парла-

ментом; 
д) розробляє спільну зовнішню політику і політику без-

пеки ЄС, яка базується на керівних принципах, сформульова-
них Європейською Радою; 

е) координує співпрацю між національними судами та си-
лами поліції у кримінальних справах; 

є) всі відповіді правильні. 
 

9. Який орган ЄС відповідальний за підготовку про-
позицій щодо нового європейського законодавства і 
впроваджує рішення Європейського Парламенту і Ради 
ЄС?__________________________________________ 
 

10. До інституцій ЄС не належать: 
а) Європейський Парламент;  
б) Європейська Комісія; 
в) Європейська Рада;   
г) Європейський банк реконструкції та розвитку. 
 
11. Які функції виконує Палата аудиторів ЄС?: 
а) аудит надходжень і витрат ЄС; 
б) запис висновків і рекомендацій у звітах про аудит для 

Європейської Комісії та національних урядів; 
в) створення щорічного звіту для Європейського Парламе-

нту та Ради ЄС; 
г) складання звітів про підозру в шахрайстві, корупції та 

іншій незаконній діяльності до Європейського бюро з питань 
боротьби із шахрайством; 
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д) перевірка будь-якої особи чи організації, які обслугову-
ють фонди ЄС. 

 
12. Які функції виконує Єврокомісія?: 
а) подає пропозиції щодо нових законів ЄС, які вона пред-

ставляє на розгляд до Європарламенту та Ради ЄС; 
б) забезпечує застосування країнами-членами законодав-

ства ЄС; 
в) виконує обов’язки органу, що відповідає за практичне 

втілення політики ЄС та управління нею, тобто контролює ви-
конання рішень Європарламенту та Ради ЄС, а також керує фі-
нансами ЄС – бюджетом та діяльністю різноманітних фондів і 
програм ЄС; 

г)представляє й відстоює інтереси ЄС на міжнародній 
арені, веде переговори щодо укладення угод між ЄС і третіми 
країнами та міжнародними організаціями. 

д) правильна відповідь а), в), г). 
 
13. У який спосіб ухвалює рішення Європейська Ко-

місія?: 
а) абсолютною більшістю голосів; 
б) кваліфікованою більшістю голосів; 
в) зваженою, з поправкою на ваговий коефіцієнт країни, 

більшістю голосів; 
г) абсолютною більшістю голосів із застереженням особли-

вої позиції окремих членів Комісії 
 

14. Співставте у відповідності: 

1 
Європейський Суд 
 справедливості  
(Court of Justice). 

А 
Суд займається головним чином законодав-
ством щодо конкуренції, державної допо-
моги, торгівлі, сільського господарства і то-
ргових марок.  

2 Загальний Суд 
 (General Court) Б 

Розглядає клопотання про надання попере-
дніх рішень від національних судів, певні 
позови про скасування та оскарження. 

15. Вставте пропущені слова: «Місією ______________ є 
визначення головного політичного напряму і стратегічних 
пріоритетів розвитку ЄС. 
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РОЗДІЛ 4   

 
 

 

 
БЮДЖЕТ  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

 
 

Ключові поняття і терміни: бюджет, ЕКЮ, вла-
сні ресурси, видатки, доходи, євро, Пакет докумен-
тів Делора, імпортне мито, податок на додану вар-
тість, валовий національний дохід 
  
 

Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:  
 сутність, мету, принципи та цикли реалізації бю-

джету ЄС; 
 головні стадії управління процесом формування 

бюджету ЄС; 
 структуру і характеристику надходжень і видатків 

бюджету ЄС; 
 
 

а також УМІТИ: 
 визначати та характеризувати структурні зру-

шення бюджету ЄС; 
 розраховувати оперативний баланс бюджету окре-

мих країн-членів ЄС. 
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4.1. Принципи та процедура формування     
бюджету Європейського Союзу 
 
 

Бюджет Європейського Союзу (Budget of the Euro-
pean Union) – це головна фінансова база інтеграційних 
заходів, інструмент наднаціонального регулювання на-
ціональних економік країн-членів ЄС і проведення 
структурної політики в рамках ЄС.  

Бюджет ЄС є унікальним. На відміну від націона-
льних бюджетів, які більшу частину використовують 
для надання суспільних послуг і фінансування системи 
соціальної безпеки, бюджет ЄС це головним чином ін-
вестиційний бюджет.1  

Ключовою метою бюджету ЄС є забезпечення бі-
льшого економічного росту та більш повної зайнято-
сті. Для досягнення цієї мети, ЄС фінансує дослі-
дження, інновації та технологічний розвиток, роботу у 
напрямі кращих умов зайнятості в Європі і підвищення 
конкурентоспроможності малих і середніх підпри-
ємств.2 

Варто зазначити, що до 1970 р. всі інтеграційні за-
ходи фінансувалися із внесків, які здійснювалися кож-
ною країною-учасницею угруповання із національних 
бюджетів пропорційно її частки у загальному обсязі 
ВВП цих держав. У квітні 1970 р. Рада ЄС ухвалила 
рішення щодо поступового переходу інтеграційного 
об’єднання на власну фінансову базу та створення ав-
тономного бюджету. Вже у тому році бюджет ЄС стано-
вив 3,6 млрд ЕКЮ (або 19 ЕКЮ на кожного мешканця 

                                                           
1 EU Budget For the Future [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/where-does-the-money-go_en.pdf. 
2 Budget. The European Union Explained [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://europa.eu/european-union/topics/budget_en. 
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країни-члена ЄС), а у 2007 р. сума бюджету наблизи-
лась до 100 млрд євро (250 євро на одну особу)3.  

Однак протягом 70-х рр. ХХ ст. внаслідок світового 
зниження тарифів, ініційованого Генеральною угодою 
з торгівлі і тарифів (ГАТТ), скоротились валютні над-
ходження до ЄС від сплати мита на імпортовані сільсь-
когосподарські та промислові товари. Також зменши-
лись прибутки від сплати ПДВ, оскільки скоротились 
видатки споживачів. У результаті після підписання 
Єдиного Європейського Акту у лютому 1986 р. було 
створено політичну основу для широкомасштабної ре-
форми фінансів ЄС.  

У лютому 1987 р. Європейська Комісія подала на 
розгляд пропозицію плану реформи – пакет докумен-
тів Делора 1. Ним було передбачено збільшення фі-
нансових надходжень за рахунок використання тради-
ційних власних ресурсів (мита на промислові товари та 
сільськогосподарську продукцію), а також незначне 
вдосконалення механізму нарахування ПДВ. Крім тра-
диційних ресурсів пропонувався додатковий «четвер-
тий ресурс» − нове джерело фінансування, що мало б 
забезпечити необхідний прибуток за відсутності доста-
тнього обсягу перших. Його величина сягала 1,2% ВВП 
ЄС. «Четвертий ресурс» розраховувався на основі ВНД 
країн-членів.  Пізніше, у 1992 р. було прийнято Пакет 
документів Делора 2, який сприяв збалансуванню 
«третього» (відрахування від сум ПДВ) і «четвертого» 
(відрахування в залежності від розміру ВНД) ресурсів 
наповнення бюджету ЄС. Слід зазначити, що після 
прийняття «Пакетів Делора» питома вага внесків 
країн-членів ЄС, яка формувалась пропорційно 

                                                           
3 Менеджмент європейської економічної інтеграції : [підр]/ С.М. Писаренко, Н.В. 

Горін, Л.А. Українець та ін.; за ред. С.М. Писаренко. – К.: Знання, 2012. – С. 108. 
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розмірам їх ВНД у власних ресурсах ЄС поступово зро-
стала, тоді як частка інших джерел навпаки скорочува-
лась.  

Загалом бюджет ЄС ґрунтується на 6 принципах 
(переглянутих і змінених 21 вересня 2000 р.): 

1) єдність. Означає, що дохідна і витратна час-
тини повинні бути зазначені в одному документі; 

2) універсальність. Це зумовлене двома прави-
лами: неможливістю розподілу бюджетного доходу за 
спеціальними пунктами витрат і загальним принци-
пом бюджету, який відображає всі доходи і витрати, не 
пов’язуючи їх між собою; 

3) щорічність. Мається на увазі, що строковість 
бюджету становить один рік, а це полегшує процес здій-
снення контролю за діяльністю виконавчої гілки ЄС; 

4) рівновага. Вимагається оцінка прибутку протя-
гом звітного року, оскільки фінансові фонди не можуть 
позичатися для покриття дефіциту бюджету, тоді як за-
лишок передається як дохід у бюджет на наступний рік 
і будь-яка непередбачена витрата може бути профінан-
сована з нього; 

5) специфікація витрат. Цей принцип передба-
чає наявність цільового призначення платежів; 

6) єдина валюта. Оскільки у січні 1999 р. було уве-
дено нову грошову одиницю – євро, то оцінка витрат і 
доходів здійснюється саме в ній. 

Слід наголосити, що бюджетна процедура ЄС була 
запроваджена Римськими договорами, відповідні стат-
ті яких були з часом доповнені угодами про бюджетні 
права органів ЄС (1975 р. і 1979 р.), а також угодою між 
Європейським Парламентом, Радою ЄС та Європейсь-
кою Комісією про процедуру узгодження фінансових 
питань від 5 березня 1975 р. Передбачено, що кожна ін-
ституція ЄС зобов’язана до 1 липня поточного року 
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подати Європейській Комісії кошторис витрат на май-
бутній фінансовий рік, після чого остання повинна зве-
сти всі кошториси в єдиний попередній проект бюджету 
ЄС і представити його Раді ЄС та Європейському Пар-
ламенту до 1 вересня наступного фінансового року.4 

Проте збільшення обсягу бюджету й ускладнення 
його структури зініціювали потребу змінити часові ін-
тервали стадій складання і розгляду бюджету. Так, із 
1976 р., було запроваджено багатоетапний процес фор-
мування бюджетних циклів за домовленістю органів 
ЄС. 

Загалом бюджетні цикли можна аналізувати як 
послідовність 4-х етапів5: 

1) урядовий, який передбачає планування бю-
джету в національних урядах країн-членів ЄС, що за-
вершується поданням плану бюджету до Європейського 
Парламенту; 

2) парламентський – розгляд бюджету, запропо-
нованого країнами-членами ЄС, що завершується фор-
мальним затвердженням бюджету; 

3) виконавчий, упродовж якого рішення про бю-
джет, прийнятий Європейським Парламентом, набуває 
чинності (тут можуть відбуватись незначні зміни); 

4) постконтролю – виконання бюджету ЄС. 
У таблиці 4.1. представлено основні етапи бюдже-

тного процесу.  
Особливістю бюджетного процесу є те, що одноча-

сно відбуваються 2 або 3 етапи бюджетного плану-
вання. Протягом року поточний бюджет перебуває на 
етапі виконання; бюджет на наступний рік – на 

                                                           
4 Горун О.В. Принципи бюджетного процесу / О.В. Горун // Наук. вісник Чернігів. 

ун-ту, 1998. - №4-5. - С. 298-306. 
5 Менеджмент європейської економічної інтеграції: [підр.]/ С.М. Писаренко, 

Н.В. Горін, Л.А. Українець та ін.; за ред. С.М. Писаренко. – К.: Знання, 2012. – 373 с. 
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урядовому чи парламентському, а бюджет минулого 
року – на етапі постконтролю, тобто перевірки й ана-
лізу. 

У країнах-членах ЄС урядовий етап починається 
за 11-12 місяців до початку фінансового року; парламе-
нтський етап триває 3-4- місяці до початку бюджетного 
року. 

Таблиця 4.1 
Основні етапи бюджетного процесу ЄС6 

Фази Дії 
Урядовий етап 

1 Формування бюджетних цілей і напрямів 
2 Підготовка бюджетних пропозицій 
3 Упорядкування бюджетних замовлень 
4 Узгодження 
5 Остаточне узгодження бюджетного проекту 

Парламентський етап 
1 Обговорення, внесення доповнень, голосування щодо бюджет-

ного проекту 
2 Узгодження бюджету між верхньою і нижньою палатами 
3 Схвалення урядом 

Виконавчий етап 
1 Виконання бюджетного закону 
2 Внесення змін у бюджет протягом року 

Етап постконтролю й аналізу результатів 
 

Етап виконання бюджету охоплює весь фінансо-
вий рік (крім Великої Британії, де фінансовий рік три-
ває з 1 квітня до 31 березня). 

 
 

КЕЙС 4.1 
«Європейський Парламент має  

право контролю за витратами ЄС» 
 
 

З 1971 р. до бюджету ЄС (поряд з внесками країн) почали 
надходити власні ресурси у вигляді сільськогосподарських збо-
рів на аграрну продукцію, що ввозиться до ЄС із третіх країн, 
                                                           

6 Budgeting and policy making. – Paris : OECD, 1996 
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збори на А)_____ при їх перевиробництві в порівнянні з лімі-
тами, визначеними органами ЄС, Б) _______ на ввезення про-
мислової продукції ззовні. Збір мита покладений на адмініст-
рацію країн-членів, яка негайно передає отримані кошти до 
скарбниці ЄС (на покриття витрат з їх стягування скерову-
ється 10% від зібраної суми). Податок на В) _________, час-
тина якого із 1979 р. надходить в бюджет ЄС на правах влас-
них ресурсів, не є власним прибутком об’єднання у прямому 
значенні. Це податковий прибуток кожної країни-члена ЄС, 
запроваджений відповідно до національного податкового зако-
нодавства. Країна-член ЄС зобов’язана робити щомісячні вне-
ски в Г) _______ робочий день місяця в розмірі 1/12 від заплано-
ваної річної суми внеску податку на Д) ____________ до бю-
джету ЄС, розрахованої для кожної країни на основі встанов-
леної Е) _____________ частки цього податку, що відрахову-
ється до бюджету ЄС. У проекті бюджету на наступний фі-
нансовий рік здійснюється корегування внесків кожної країни 
згідно з фактично зібраною нею сумою податку.  

Джерело: Менеджмент європейської економічної інтеграції: [підр.]/ 
С.М. Писаренко, Н.В. Горін, Л.А. Українець та ін.; за ред. С.М. Писаренко. – К.: 
Знання, 2012. – С. 113. 
 
 

Завдання до кейсу: 
Вставте пропущені слова по тексту: 

Додану вартість, додану вартість, Європейською Комісією, 
митні тарифи, перший, цукор і глюкозу. 
 
 

4.2. Управління процесом формування          
бюджету Європейського Союзу 
 
 

До головних стадій управління процесом форму-
вання бюджету ЄС можна віднести7: 

1) обговорення проекту бюджету. Відповідно до 
рішення Ради ЄС від 21 квітня 1970 р., Європейська 
                                                           

7 Менеджмент європейської економічної інтеграції: [підр.]/ С.М. Писаренко, 
Н.В. Горін, Л.А. Українець та ін.; за ред. С.М. Писаренко. – К.: Знання, 2012. – 373 с. 

 

98



 
Бюджет Європейського Союзу 

 

Комісія повинна кожного року подавати Раді ЄС фінан-
совий прогноз щодо планових витрат ЄС на 3 наступні 
роки.  

2) аналіз кошторису і проекту бюджету прово-
дить бюджетний комітет, який призначається Коміте-
том постійних представників Ради ЄС. Ця стадія заве-
ршується засіданням Ради ЄС у складі міністрів фінан-
сів країн-членів ЄС, які схвалюють кваліфікованою бі-
льшістю попередній проект бюджету і скеровують його 
на розгляд Європейського Парламенту; 

3) внесення змін у статті обов’язкових і не-
обов’язкових витрат. Після того як Європейський Па-
рламент отримав  від Ради ЄС проект бюджету з коре-
гуючими листами він має право простою більшістю го-
лосів запропонувати Раді ЄС внести зміни в статті ви-
трат. 

4) представлення бюджету Радою ЄС (у складі 
міністрів фінансів) у Європейському Парламенті. 
Якщо протягом 45 днів від моменту подання Радою ЄС 
попереднього проекту бюджету до Європейського Пар-
ламенту останній схвалив його або не вніс жодних поп-
равок, то бюджет вважається остаточно прийнятим. Од-
нак, зазвичай у реальному житті такого не буває; 

5) проект бюджету з поправками і пропозиціями 
Європейського Парламенту повертається в Раду ЄС 
до кінця жовтня, коли відбувається друге засідання 
Ради ЄС з бюджету. Якщо впродовж 15 днів Рада ЄС 
не внесла жодної поправки до необов’язкових витрат і 
схвалила пропозиції Європейського Парламенту щодо 
обов’язкових статей витрат, то бюджет вважається оста-
точно прийнятим; 

6) схвалений Радою ЄС бюджет зі змінами до по-
правок, зроблених Європейським Парламентом після 
першого обговорення, повторно надходить до 
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Європейського Парламенту для остаточного прий-
няття. Бюджет вважається остаточно схваленим, 
якщо до 19 грудня Європейський Парламент не вніс в 
нього жодних поправок. Наприкінці бюджетної проце-
дури голова Європейського Парламенту повідомляє 
про те, що бюджет остаточно прийнятий, але Європей-
ський Парламент має право більшістю в 2/3 облікового 
складу відхилити його. 
 

КЕЙС 4.2. 
«Відхилення бюджету ЄС  

Європейським Парламентом» 
 
 
Вперше, це право було використане Європейським Пар-

ламентом у 1979 р., коли він зажадав від Європейської Комісії 
представити новий проект бюджету на 1980 р. При цьому Єв-
ропейський Парламент аргументував своє рішення певними 
причинами: неприйнятним рівнем витрат на проведення спі-
льної аграрної політики, відмовою Ради ЄС збільшити макси-
мальну ставку зростання необов’язкових витрат. Бюджет 
на 1980 р. був остаточно прийнятий лише 9 липня 1980 р. 
(Європейський Парламент відхиляв проект бюджету лише 
тричі – у 1980 р., 1982 р. і 1985 р.). 

З середини 80-х років подібні випадки траплялися майже 
з усіма проектами бюджетів. У 1984 р. Європейська Комісія 
представила проект бюджету на дев’ять місяців 1985 р., ар-
гументувавши, що ЄС має у своєму розпорядженні фінансові 
кошти для покриття витрат лише впродовж цього терміну. 
Тим самим Європейська Комісія намагалася привернути 
увагу органів ЄС до проблеми бюджетного дефіциту, питання 
про можливі варіанти покриття якого залишилося невирі-
шеним. Голова бюджетної комісії Європейського Парламенту 
Дж.О`Кіфф оголосив, що Європейський Парламент відмов-ля-
ється затвердити проект бюджету в сумі 26,1 млрд ЕКЮ в 
зв’язку з тим, що він є лише частковим, а отже, не має закон-
ної сили, і зажадав представити проект бюджету в повному 
обсязі. Бюджет на 1987 р. через розбіжності щодо способів 
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подолання його дефіциту був схвалений Європейським Парла-
ментом лише у вересні 1987 р. 

 
 

Джерело: Менеджмент європейської економічної інтеграції: [підр.]/ 
С.М. Писаренко, Н.В. Горін, Л.А. Українець та ін.; за ред. С.М. Писаренко. – К.: 
Знання, 2012. – С. 118. 
 

 
 Запитання для обговорення: 

1. Чому витрати на реалізацію САП ЄС стали «наріж-
ним» каменем на шляху до схвалення Європейським Парла-
ментом бюджету ЄС на 1980 р.? 

2. Як ви думаєте, чому саме у 1979-80 рр. виникла про-
блема зі схваленням бюджету ЄС? 

 
Варто зазначити, коли бюджет ЄС прийнято оста-

точно, тоді Європейська Комісія не має права переви-
щувати установлені суми витрат за окремими стат-
тями. Однак, винятками з правил можуть бути на-
ступні випадки: 

- переміщення (з дозволу Ради ЄС або Європейсь-
кого Парламенту) певних сум коштів з одного розділу в 
інший у разі виникнення незгоди  за окремими стат-
тями або у разі виникнення непередбачених витрат, 
які фінансуються із резервних ресурсів; 

- в результаті перенесення невитрачених із пев-
них причин коштів у минулому фінансовому році на на-
ступний  рік (деякі з асигнувань, які зумовлені зо-
бов’язаннями минулого року, переносяться на наступ-
ний рік автоматично); 

- прийняття додаткового бюджету у разі, коли за-
тверджені асигнування недостатні для покриття дода-
ткових витрат, що виникають. 

Як правило, ЄС протягом року приймає 1 або 2 до-
даткових бюджети, які здебільшого не збільшують за-
гальної суми бюджетних витрат. 

101



 
Бюджет Європейського Союзу 

 

Реалізація бюджету ЄС покладена на Європейську 
Комісію, яка у повній мірі відповідає за його виконання 
у визначених межах. 

Також важливий елемент у процесі формування 
бюджету ЄС − це здійснення контролю за бюджетними 
витратами, який у технічному аспекті покладено на 
Палату аудиторів ЄС. Остання зобов’язана провести ре-
візію всіх рахунків ЄС як з доходів, так і з витрат. На 
основі проведених ревізій Палата аудиторів ЄС після 
закінчення фінансового року повинна надати Раді ЄС 
звіт, який публікується в офіційному друкованому ви-
данні ЄС разом із пояснювальними документами інсти-
туцій ЄС. Звіт Палати аудиторів ЄС має бути затвер-
джений Радою ЄС, а також Європейським Парламен-
том. 

Варто зазначити, що протиріччя, які виникають 
між країнами-членами і керівними органами ЄС (зок-
рема, Радою ЄС та Європейським Парламентом) у фі-
нансовій сфері значно ускладнюють бюджетну проце-
дуру в ЄС. Для зменшення цих протиріч на етапі прий-
няття бюджету було запропоновано додати ще один 
етап перед затвердженням, який отримав назву «Фі-
нансова перспектива». Остання визначає максималь-
ний обсяг і склад передбачених витрат ЄС у мільйонах 
євро та як відсоток ВВП ЄС. Проте фінансова перспек-
тива не може бути прийнята до уваги як багаторічний 
бюджет, тому що щорічна бюджетна процедура і сього-
дні є досить вагомою при визначенні фактичної вели-
чини витрат. 

Разом із тим, у травні 2018 р. в Брюсселі було 
прийнято нову «фінансову перспективу» на період 
2021-2027 рр. під назвою «Сучасний бюджет для Союзу, 
який захищає, поширює та обороняє» (A Modern Budget 
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for a Union that Protects, Empowers and Defends).8 Та-
ким чином, стверджується, що новий фінансовий доку-
мент ЄС буде бюджетом пріоритетів, де мають бути ви-
окремлені наступні статті: 

- цифрова економіка; 
- стійкість; 
- безпека; 
- міграція; 
- людський капітал; 
- здібності, які мають підтримати малий бізнес 

та інновації. 
 
 
 

4.3. Прибуткова і видаткова частини бю-
джету Європейського Союзу 
 
Поточний бюджет ЄС на період 2014-2020 рр. до-

зволяє інтеграційному об’єднанню здійснювати інвес-
тиції на суму близько € 1 трлн (близько  €150 млрд що-
року). Бюджет ЄС дозволяє імплементувати спільні по-
літики та протистояти викликам всередині угрупо-
вання та за його межами. Ця сума складає лише 1% від 
валового національного доходу ЄС. Загалом бюджет ЄС 
формується із дохідної і видаткової частин. 

Дохідна частина бюджету ЄС – це власні ресурси 
(own resources). Щорічні витрати повинні повністю пок-
риватись за рахунок щорічних надходжень. Варто за-
значити, що максимум суми щорічних власних ресурсів 
протягом року має бути не більше 1,2% валового націо-
нального продукту (ВНД) ЄС.  

                                                           
8 Сommunication from the Commission to the European Parliament, the European 

Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of 
the Regions a Modern Budget for a Union that Protects, Empowers and Defends The Multi-
annual Financial Framework for 2021-2027 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= COM%3A2018%3A321%3AFIN 
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26 травня 2014 р. на законодавчому рівні було 
прийнято правила формування нових власних ресур-
сів, які набрали чинності 1 жовтня 2016 р. Згідно з 
цими правилами було визначено 3 типи власних ресу-
рсів: 

1) традиційні власні ресурси. До них включено 
переважно імпортне мито та збори за цукор (sugar lev-
ies); 

2) власні ресурси, які ґрунтуються на податку на 
додану вартість; 

3) власні ресурси, які базуються на валовому на-
ціональному доході. Кожна країна-член ЄС перерахо-
вує до бюджету об’єднання стандартний відсоток від 
свого валового національного доходу. Варто зазначити, 
що ця стаття стала найбільшим джерелом його надхо-
дження.  

Загалом структура прибуткової частини бюджету 
ЄС виглядає наступним чином (див. рис. 4.1).  

Головними донорами європейського бюджету ви-
ступають: Німеччина, Франція, Італія, Сполучене Ко-
ролівство та Іспанія (див. рис. 4.2). У свою чергу, най-
менший внесок сюди роблять країни Балтії, Кіпр та 
Мальта. Однак остання разом із Люксембургом та Хор-
ватією належать до тих країн-членів ЄС, де частка ви-
датків до бюджету відносно валового національного до-
ходу є найвищою і переважає 0,75%. Натомість Сполу-
чене Королівство асигнує менше 0,5% від ВНД. 

У 2014 р. було створено Групу високого рівня щодо 
власних ресурсів (A high-level group on Own Resources) 
для дослідження того як можна зробити систему фінан-
сування бюджету ЄС більш прозорою, чесною, простою 
та демократичною. 

 

104



 
Бюджет Європейського Союзу 

 

 
Рис. 4.1. Структура джерел надходження коштів 

до бюджету ЄС у 2017 р., %9 
 
Остаточний звіт рекомендацій Групи був опубліко-

ваний 17 січня 2017 р. Головою Групи високого рівня 
щодо власних ресурсів є колишній комісар та прем’єр-
міністр Італії Маріо Монті (Mario Monti), який передав 
доповідь очільникам Європейського Парламенту, Ради 
ЄС та Єврокомісії. Вже на підставі звіту та рекоменда-
цій Єврокомісія має оцінити наскільки ефективною є 
реформа системи власних ресурсів.10 

Натомість видатки бюджету ЄС на теперіш-
ньому етапі розвитку інтеграційного об’єднання гру-
пуються за 8-ма статтями11: 

1) «Розумне та інклюзивне зростання» (Smart and 
Inclusive Growth); 

2) «Стійке зростання: природні ресурси» 
(Sustainable growth: natural resources); 
                                                           

9  http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm 
10 The EU`s own resources [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ec.europa.eu/budget/mff/resources/index_en.cfm 
11 EU expenditure and revenue 2014-2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm 
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3)  «Безпека і громадянство» (Security and 
citizenship); 

4) «Глобальна Європа» (Global Europe); 
5) «Адміністративні витрати» (Administration); 
6) «Компенсації» (Compensations); 
7) «Негативний резерв» (Negative Reserve); 
8) «Спеціальні інструменти» (Special Instruments).  
Слід відмітити, що стаття 1 - «Розумне та ін-

клюзивне зростання» (Smart and Inclusive Growth) по-
діляється ще на 2 статті нижчого порядку: 

Стаття 1.1. – «Конкурентоспроможність для 
зростання і зайнятості» (Competitiveness and growth) 
включає в себе такі підпункти: 

- 1.1.1. – «Великі інфраструктурні проекти» 
(Large infrastructure projects). До них належать: Євро-
пейський фонд стратегічного інвестування (European 
Fund for Strategic Investments (EFSI), Реалізація та екс-
плуатація європейських супутникових навігаційних 
систем (Implementation and exploitation of European 
satellite navigation systems (EGNOS and GALILEO), 
Міжнародний термоядерний експериментальний реак-
тор (International Thermonuclear Experimental Reactor 
(ITER), Європейська програма спостереження за пла-
нетою Земля (European Earth Observation Programme 
(Copernicus); 

- 1.1.2. – «Програми допомоги із виведення з екс-
плуатації ядерної зброї» (Nuclear decommissioning 
assistance programmes); 

- 1.1.3. – «Спільні стратегічні рамки з дослі-
дження та інновацій» (Common Strategic Framework 
(CSF) Research and Innovation); сюди входять Рамкова 
програма з досліджень та інновацій – «Горизонт-2020» 
та дослідницька програма Євроатом ; 
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- 1.1.4. – «Програма конкурентоспроможності під-
приємств малого і середнього бізнесу» (Programme for 
the Competitiveness of Enterprises and small and 
medium-sized enterprises (COSME); 

- 1.1.5. – «Об’єднана програма з питань освіти, на-
вчання і спорту» (The Union Programme for Education, 
Training and Sport (Erasmus+); 

- 1.1.6. – «Європейська спільна програма з пи-
тань зайнятості та соціальних інновацій» (European 
Union Programme for Employment and Social Innovation 
(EaSI); 

- 1.1.7 – «Програма дій для митниці, з оподатку-
вання та боротьби із шахрайством у ЄС» (Action 
Programmes for customs, for taxation and for anti-fraud 
in the European Union (Customs 2020, Fiscalis 2020 and 
Anti-Fraud); 

- 1.1.8. – «Механізм європейського об’єднання» 
(Connecting Europe Facility (CEF). Ця стаття розгляда-
ється у розрізі транспорту, енергії та інформаційних і 
комунікаційних технологій; 

- 1.1.9. – «Енергетичні проекти з метою сприяння 
економічному піднесенню» (Energy projects to aid 
economic recovery (EERP); 

Стаття 1.2. – «Економічна, соціальна і терито-
ріальна згуртованість» (Economic, social and territorial 
cohesion). Вона включає такі підпункти: 

- 1.2.1. – «Інвестиції задля зростання і зайнято-
сті» (Investment for growth and jobs); сюди входять вида-
тки на регіональну конвергенцію, перехідні регіони, на 
конкурентоспроможність (для найбільш розвинених 
регіонів), на розвиток найдавніших і малонаселених 
регіонів, фонд згуртування; 

- 1.2.2. – «Європейська територіальна коопера-
ція» (European territorial cooperation); 
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- 1.2.3. – «Технічна допомога та інноваційні за-
ходи» (Technical assistance and innovative actions); 

- 1.2.4. – «Фонд європейської допомоги найбільш 
позбавленим» (Fund for European Aid to the Most 
Deprived); 

- 1.2.5. – «Ініціатива з працевлаштування мо-
лоді» (Youth Employment Initiative (specific top-up 
allocation); 

- 1.2.6. – «Внесок до механізму європейського 
об’єднання» (Contribution to the Connecting Europe 
Facility (CEF); 

Стаття 2. «Стійке зростання: природні ресурси» 
(Sustainable growth: natural resources). Сюди входять 
видатки на реалізацію спільної аграрної політики 
об’єднання, яка тривалий час продовжує займати зна-
чний відсоток у видатковій частині бюджету ЄС. У цій 
статті виокремлюють: 

- 2.0.1. - Європейський фонд гарантій у сільсь-
кому господарстві (European Agricultural Guarantee 
Fund (EAGF). Сюди включені витрати, пов’язані з рин-
ком та прямі бюджетні платежі; 

- 2.0.2. – Європейський фонд розвитку сільських 
територій (European Agricultural Fund for Rural 
Development (EAFRD); 

- 2.0.3. – Європейський фонд морського і рибного 
господарства, регіональні організації з питань управ-
ління рибальством і Угоди про стійке рибальство 
(European Maritime and Fisheries Fund (EMFF), 
Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs) 
and Sustainable Fisheries Agreements (SFAs); 

- 2.0.4. – Програма дій з навколишнього середо-
вища і клімату (Programme for the Environment and 
Climate Action (Life) та інші; 
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Стаття 3. – «Безпека і громадянство» (Security 
and citizenship). Сюди належать наступні підпункти: 

3.0.1. – «Притулок, фонд міграції та інтеграції» 
(Asylum, Migration and Integration Fund); 

3.0.2. – «Фонд внутрішньої безпеки» (Internal 
Security Fund); 

3.0.3. – «ІТ-системи» (IT Systems) 
3.0.4. – «Програма юстиції» (Justice Programme); 
3.0.5 – «Програма щодо прав, рівності і громадянс-

тва» (Rights, Equality and Citizenship programme); 
3.0.6. – «Механізм союзу цивільного захисту» 

(Union Civil Protection Mechanism); 
3.0.7. – «Європа для громадян» (Europe for 

Citizens); 
3.0.8 – «Продовольство і корми» (Food and feed); 
3.0.9 – «Програма спільних дій у сфері здоров’я» 

(Union action in the field of health (Health Programme); 
3.0.10 – «Програма споживача» (Consumer 

Programme); 
3.0.11 – «Програма креативної Європи» (Creative 

Europe Programme); 
3.0.12 – «Інструмент надзвичайної допомоги в рам-

ках Союзу» (Instrument for Emergency Support within the 
Union (IES) 

Стаття 4. – «Глобальна Європа» (Global Europe). 
Тут чільне місце посідає стаття 4.0.1 – «Інструмент до-
помоги у підготовці до вступу» (Instrument for Pre-
accession Assistance (IPA). 

В цілому структура видатків нового бюджету ЄС 
(2014-2020 рр.) представлена на рис.4.3. 

У бюджеті ЄС провідними реципієнтами виступа-
ють такі країни-члени об’єднання: Франція, Польща, 
Німеччина, Італія та Іспанія. Разом на їх фінансування 
в останні роки використовується понад 40% коштів ЄС. 
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Рис. 4.3. Структура видатків бюджету ЄС на період  
2014-2020 рр., %12 
 

Натомість Кіпр і Мальта є державами, які одержу-
ють відносно невелику частину бюджетних асигнувань 
(див. рис. 4.4). Серед країн-членів ЄС за статтею 1 «Ро-
зумний та інклюзивний ріст» найбільше видатків про-
довжує одержувати Польща ( 7,7 млрд євро у 2017 р.), 
насамперед у напрямі «Економічна, соціальна і терито-
ріальна згуртованість». 

У свою чергу, за статтею 2 – «Стійке зростання: 
природні ресурси» лідерами стосовно витрат бюджет-
них коштів виступають Франція, Німеччина, Іспанія, 
Італія та Польща. 

                                                           
12 Budget. The European Union Explained [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://europa.eu/european-union/topics/budget_en 
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Однак це переважно кошти із Європейського фо-
нду гарантій у сільському господарстві (зокрема у фор-
мі прямих субсидій фермерам). Наприклад, у 2017 р. 
французькі сільськогосподарські товаровиробники 
отримали від ЄС прямих дотацій на суму 6,7 млрд євро, 
тоді як німецькі – 4,8 млрд євро, іспанські – 4,6 млрд 
євро, італійські – 3,5 млрд євро і польські 3,4 млрд євро.  

Серед держав ЄС, які отримують найбільше кош-
тів на безпеку і розвиток інституту громадянства в 
останні роки вирізняються Франція, Нідерланди, Бель-
гія та Італія. За статтею «Глобальна Європа» голов-
ними реципієнтами фінансових ресурсів виступають 
країни Центрально-східної Європи – Угорщина, Болга-
рія, Польща, Румунія. У свою чергу, адміністративні 
видатки акумулюються здебільшого у Бельгії та Люк-
сембурзі, тому що провідні інституції ЄС розташову-
ються саме в цих державах. 

Загалом оперативний баланс бюджету ЄС є додат-
нім у країнах Центрально-східної Європи (зокрема, у 
Польщі, Румунії, Угорщині, Чеській Республіці) та Гре-
ції. Це означає, що країни отримують від ЄС більше ко-
штів, ніж вони відраховують із національних бюджетів 
(див. рис. 4.5). 

На відміну від них найбільш економічно потужні 
держави ЄС (зокрема, Німеччина, Франція і Сполучене 
Королівство) асигнують до бюджету інтеграційного 
угруповання більше ресурсів, ніж їм повертається. 

Також слід зазначити, що головні пріоритети бю-
джету ЄС розробляються і плануються на термін, що 
перевищує 5 років (як правило, на 7 років). 

Остаточну відповідальність за реалізацію бюджету 
ЄС несе Європейська Комісія.13 
                                                           

13 Budget. The European Union Explained [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://europa.eu/european-union/topics/budget_en 
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КЕЙС 4.3 

«Загальна сума доходів  
бюджету ЄС» 

 
Завдання до кейсу: 
Визначте загальну суму доходів бюджету ЄС за роками 

і розрахуйте частку кожної із їх структурних елементів. На 
основі проведених обчислень охарактеризуйте структурні 
зрушення бюджету ЄС. 

 
Таблиця  

Вид доходів 
2000 р. 2008 р. 2017 р. 

млрд 
євро % млрд 

євро % млрд 
євро % 

Власні ресурси, які ґрун-
туються на ВНД 

37,6  74,5  78,6  

Власні ресурси, які ґрун-
туються на ПДВ 

35,2  19,0  16,9  

Традиційні власні ресу-
рси 

15,3  17,3  20,4  

Надлишок із попередніх 
періодів 

3,2  1,5  6,4  

Інші доходи 1,5  8,8  17,2  
Разом  100  100  100 

Джерело: http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/ index_en.cfm 
 
 
 

 
КЕЙС 4.4 

«Оперативний баланс  
бюджету ЄС» 

 
Завдання до кейсу: 
Розрахуйте оперативний баланс бюджету окремих 

країн-членів ЄС у 2017 р. Поясніть одержані результати. 
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Таблиця 
Показники Бельгія Німеччина Франція Греція Італія 

Сумарні витрати 
бюджету ЄС, млн 
євро 7357,9 10926,9 13505,1 5130,1 9795,3 
Сумарні власні ре-
сурси, млн євро 5092,5 23682,5 17902,9 1408,5 13840 
Валовий націона-
льний дохід, млн 
євро 442168 3323457 2324120 178035 1726047 
Оперативний бю-
джетний баланс, 
млн євро      
Оперативний бю-
джетний баланс 
(%ВНД)      

Джерело: http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/ index_en.cfm 
 
 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 
1. Що являє собою бюджет ЄС? 
2. Охарактеризуйте принципи, на яких ґрунтується бю-

джет ЄС. 
3. Яким за своєю природою є бюджет ЄС? 
4. Які етапи включає в себе бюджетний процес в ЄС? 
5. Які інституції беруть участь у прийнятті бюджету ЄС? 
6. У чому полягає сутність пакету документів Делора 1? 
7. Коли був прийнятий пакет документів Делора 2? У 

чому полягає його зміст? 
8. Коли була запроваджена бюджетна процедура ЄС та 

якими угодами вона була підкріплена? 
9. Які послідовні етапи включає бюджетна процедура? 
10. Яка роль Палати аудиторів ЄС у бюджетній процедурі? 
11. Які структурні елементи містить прибуткова частина 

бюджету ЄС? 
12. Охарактеризуйте витратну частину бюджету Європей-

ського Союзу. 
13. На які 6 розділів поділена видаткова частина бюджету 

Європейського Союзу? 
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14. Яка стаття витрат бюджету Європейського Союзу є 
найбільшою? 

15. У яких країнах оперативний баланс бюджету ЄС є до-
датнім? 

 
ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 
1. Вставте пропущені слова: 
Ключовою метою бюджету ЄС є забезпечення _________ та 

більш _________. 
 
2. Який пакет документів подала на розгляд Євро-

пейська Комісія у лютому 1987 році? 
а) Делора 1;  б) Делора 2; в) план реформи 
 
3. Чи правильне твердження?: 
«Після прийняття «Пакетів Делора» питома вага внесків 

країн-членів ЄС, яка формується пропорційно розмірам їх ВНД 
у власних ресурсах ЄС поступово зростає, тоді як частка інших 
джерел навпаки скорочується» 

а) Так;     б) Ні. 
 
4. Який із принципів формування бюджету ЄС озна-

чає, що дохідна і витратна частини повинні бути зазна-
чені в одному документі?: 

а) принцип щорічності;     б) принцип рівноваги; 
в) принцип єдності;      г) принцип універсальності. 
 
5. До принципів формування бюджету ЄС не нале-

жать: 
а) принцип щорічності; 
б) принцип єдиної валюти; 
в) принцип специфікації витрат; 
г) принцип контролю. 
 
6. Які з перелічених елементів не належать до сис-

теми прибутків бюджету ЄС?: 
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а) відрахування ПДВ; 
б) мито на промислові товари; 
в) 50% від суми податку на прибуток фізичних осіб; 
г) мито на сільськогосподарську продукцію 
 
7. Основним джерелом надходжень до бюджету ЄС 

є: 
а) відрахування ПДВ; 
б) мито на промислові товари; 
в) мито на сільськогосподарську продукцію; 
г) власні ресурси, які базуються на ВНД. 
 
8. До обов’язкових витрат бюджету ЄС належать: 
а) компенсації й допомога країнам-членам у рамках     спі-

льної аграрної політики; 
б) витрати Структурних Фондів ЄС; 
в) витрати в сфері енергетики; 
г) витрати на інноваційні дослідження. 
 
9. Співставте у відповідності етапи бюджетних цик-

лів та їх характеристику: 
1 Урядовий А виконання бюджету ЄС 
2 Виконавчий Б передбачає планування бюджету 

в національних урядах країн-чле-
нів ЄС, що завершується подан-
ням плану бюджету до Європейсь-
кого Парламенту 

3 Парламентський  В рішення про бюджет, прийнятий 
Європейським Парламентом, на-
буває чинності (тут можуть відбу-
ватись незначні зміни) 

4 Постконтролю Г розгляд бюджету, запропонова-
ного країнами-членами ЄС, що за-
вершується формальним затвер-
дженням бюджету 
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10. Перелічіть 6 стадій управління процесом форму-
вання бюджету ЄС: 

1. ______________________________________; 
2. ______________________________________; 
3. ______________________________________; 
4. ______________________________________; 
5. ______________________________________; 
6. ______________________________________; 
 
11. Яка інституція несе остаточну відповідальність 

за реалізацію бюджету ЄС?: 
а) Європейська Рада; 
б) Європейська Комісія; 
в) Палата Аудиторів; 
г) немає правильної відповіді. 
 
12. Вставте пропущене слово: «______________________– 

це головна фінансова база інтеграційних заходів, інструмент 
наднаціонального регулювання національних економік країн-
членів ЄС і проведення структурної політики в рамках ЄС» 

 
13. Чи правильне твердження?: «Після підписання 

Єдиного Європейського Акту у лютому 1986 р. було створено по-
літичне підґрунтя для широкомасштабної реформи фінансів 
ЄС.  

а) Так;       б) Ні. 
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РОЗДІЛ 5   

 
 

 
 

 
СПІЛЬНА АГРАРНА ПОЛІТИКА   

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

 
 

Ключові поняття і терміни: спільна аграрна по-
літика, План Маншольта, реформа МакШеррі, ре-
форма Фішлера, імпортне мито, експортні субсидії, 
мінімальна гарантована ціна, виробничі квоти, 
підтримка доходів, прямий зелений платіж. 
  
 

Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:  
 сутність, цілі, принципи, етапи еволюції спільної 

аграрної політики ЄС та їх особливості; 
 економіко-фінансові інструменти реалізації САП 

ЄС та їх трансформацію; 
 сільськогосподарські фонди ЄС;  
 напрями майбутньої модернізації САП ЄС. 

 
 

а також УМІТИ: 
 визначати перспективи розвитку сільського госпо-

дарства ЄС, виходячи із процесу реформування 
спільної аграрної політики інтеграційного угрупо-
вання; 

 аналізувати структуру фінансової підтримки агра-
рного сектору ЄС. 
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5.1. Сутність, цілі та еволюція спільної аграр-
ної політики ЄС 
 
 
Як правило, доходи фермерів значно поступаються 

доходам робітників в інших секторах економіки (скла-
дають близько 40% доходів неаграрних робітників). До 
того ж, сільське господарство у більшій мірі, ніж інші 
галузі залежить від погодних умов та клімату. Разом із 
тим, існує закономірний розрив у часі між споживчим 
попитом та спроможністю фермерів виробити продук-
цію (наприклад, збільшення виробництва пшениці чи 
молока неминуче вимагає певного часу). Як логічна ре-
акція на вищезазначені особливості сільського госпо-
дарства, розвинені держави докладають неабияких зу-
силь для підтримки власного продовольчого сектору. 
Зокрема, особливе ставлення до важливої галузі еконо-
міки має місце в ЄС, що формально знаходить відобра-
ження у спільній аграрній політиці інтеграційного 
угруповання. 

Спільна аграрна політика ЄС (the EU’s common 
agricultural policy (CAP) – це партнерство між сільсь-
ким господарством та суспільством, а також – між Єв-
ропою та її фермерами1. З іншого боку САП ЄС – це 
комплекс норм і правил, що регулює сферу виробниц-
тва і торгівлі сільськогосподарською продукцією. 

Сучасна САП має ряд ключових цілей2: 
1) підтримувати фермерів та підвищувати продук-

тивність сільського господарства так, щоб споживачі 
отримували стабільну пропозицію доступних продуктів 
харчування; 
                                                           

1 The common agricultural policy at a glance [Електронний ресурс]. – Режим дос-
тупу: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-
policy/cap-glance_en#thecapafter2020 

2 Там саме. 
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2) гарантувати фермерам у ЄС гідні умови життя; 
3) допомагати у боротьбі зі зміною клімату та за-

безпечити стале управління природними ресурсами; 
4) підтримувати сільські території та ландшафти 

по всьому ЄС; 
5) забезпечувати життєздатність аграрної еконо-

міки шляхом створення нових робочих місць у сільсь-
кому господарстві, підприємствах харчової промислово-
сті та інших суміжних галузях. 

Впродовж 50-х рр. ХХ ст., коли мало місце форму-
вання спільного ринку ЄС, сільськогосподарський сек-
тор у майбутніх країнах-членах угруповання відзнача-
вся значним втручанням держави. Уряд цих держав 
прагнув підтримати доходи фермерів за рахунок гара-
нтування внутрішніх цін на основну продукцію вище 
світового рівня. Таке регулювання мало на меті лікві-
дувати відсталість сільського господарства та усунути 
негативні наслідки від нееластичності попиту на 
продовольство. Держави західної Європи були упев-
нені, що міжнародний інтеграційний процес в галузі 
буде успішним лише за умови збереження особливого 
ставлення суспільства до аграрної сфери. 

У 1950 р. був утворений спеціальний комітет, який 
мав досліджувати перспективи інтеграції європейсь-
кого сільського господарства. Варто зазначити, що най-
більше бажала відкриття ринків європейських держав 
Франція. 

Загалом базові принципи САП були затверджені 
у березні 1957 р. у Римських договорах, підписаних 6-ма 
країнами: Бельгією, ФРН, Францією, Італією, Нідерла-
ндами та Люксембургом (перебувають під захистом Єв-
ропейської Комісії): 

Принцип 1 – вільна торгівля за однаковими ці-
нами між країнами-учасницями договору; 
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Принцип 2 – надання переваг продукції, яка була 
вироблена в країнах-членах ЄС, у порівнянні із імпор-
тною; 

Принцип 3 – спільна фінансова відповідальність 
за реалізацію ринкової і цінової політики Європейсь-
кого Співтовариства (застосування різних інструментів 
підтримки внутрішніх цін на с.-г. продукцію, що робить 
їх вищими за світові ціни та стимулює виробництво). 

Засади та принципи САП ЄС були затвердженні у 
липні 1958 р. на конференції в Стрезі (Італія), а у 
1960 р. 6-ма першими країнами-засновницями ЄС було 
розроблено механізм їхньої реалізації.  

14 січня 1962 р. Рада ЄС прийняла ряд законів, які 
стосувалися системи регулювання ринків агропродово-
льчої продукції (зокрема системи зборів) та означали 
утворення спільного аграрного ринку. Іншими сло-
вами, було офіційно започатковано спільну аграрну по-
літику (САП) ЄС. 

У подальшому САП ЄС еволюціонувала наступ-
ним чином: 

І етап – 1951-1957 рр. − підготовчий період. В цей 
час розроблялись механізми державного регулювання 
аграрного виробництва, а саме інструменти координа-
ційної політики ціноутворення та контролю за проце-
сом  відтворення; 

ІІ етап – 1958-1968 рр. − започаткування САП 
(1962 р.). Після ратифікації Римської угоди країнами- 
членами інтеграційного угруповання було прийнято рі-
шення створити єдиний агропродовольчий ринок, де б  
усувались всі перепони на шляху до переміщення про-
дукції. Перші кроки для досягнення цілей САП стосу-
вались введення у 1962 р. єдиних цін на сільськогоспо-
дарські товари, створення ринкових комітетів по зерну, 
свинині, птиці, яйцям, фруктам, овочам і вину. У 
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1964 р. розпочав свою роботу комітет по яловичині і мо-
лочній продукції, у 1966 р. − по жирам, у 1967 р. − по 
цукру і у 1968 р. − по продуктах переробки фруктів та 
овочів. Більше того, із 1964 р. почав функціонувати Єв-
ропейський фонд орієнтації та гарантування сільського 
господарства (ФЕОГА). Із цього фонду кошти виділя-
лись на підтримку цін, пряме і непряме субсидування 
фермерів і реструктуризацію галузі. У 1960-х рр. на 
ФЕОГА перераховувалось 90 % бюджету ЄЕС. Разом із 
тим, в цей період запроваджуються єдині імпортні мита 
для третіх країн, розпочинається виплата експортних 
субсидій; 

ІІІ етап − 1969-1973 рр. – реалізація Плану Ман-
шольта, що стало першим кроком на шляху до виходу 
із кризи перевиробництва аграрної продукції. В рамках 
Плану чільне місце відводилось системі заохочень фе-
рмерів до раннього виходу на пенсію, проблемам їх пе-
реходу на іншу роботу і злиттю ферм. Більше того, тут 
визнавався пріоритет у фінансуванні фермерських гос-
подарств американського і канадського типів. Резуль-
татами реалізації Плану Маншольта стало скорочення 
частки працівників у сільському господарстві з 20 до 
8 % і підвищення продуктивності праці у галузі на 
23 %. 

ІV етап − 1974-1984 рр. − «Зміни у спільній сільсь-
когосподарській політиці для збалансування ринків і 
призупинення стрімкого зростання рівня затрат» 
(1983 р.). У результаті проведення першого етапу впро-
вадження САП вдалося вирішити ключове завдання, 
яке стояло перед ЄС – досягти повної самозабезпечено-
сті продуктами харчування. Однак підтримка внутріш-
ніх цін на високому рівні спричинила кризу перевиро-
бництва продовольства, надлишок якого потрібно було 
вивозити на зовнішній ринок. Адекватною реакцією на 
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фактичну ситуацію стала публікація у 1983 р. 
комюніке «Зміни до спільної аграрної політики для зба-
лансування ринків і призупинення стрімкого зрос-
тання рівня затрат», якою передбачалось започатку-
вати виробничі квоти. Так, у 1982 р. було встановлено 
граничні обсяги виробництва молока, цукру, зерна, рі-
паку і помідорів як сировини для підприємств харчової 
промисловості (після перевищення виробництва визна-
ченого гарантованого обсягу продукції фермери вже не 
могли розраховувати на її продаж за гарантованою ці-
ною). 

V етап − 1985-1992 рр. – проведення Реформи 
МакШеррі (1992 р.). Наприкінці 1980-х рр. Європей-
ська Комісія прийняла рішення виплачувати ферме-
рам субсидії, які б стимулювали процес виведення сіль-
ськогосподарських угідь із обігу і переведення їх у па-
совища. Більше того, планувалось обмежити обсяги га-
рантованих закупівель і знизити рівень закупівельних 
цін. Проте, зважаючи на реалізацію вищезазначених 
заходів, суттєво зменшити обсяги виробництва сільсь-
когосподарської продукції не вдалося. Також розмір 
бюджетних витрат на проведення інтервенцій і ви-
плату експортних субсидій не зазнав серйозних змін. 
До того ж, результати Уругвайського раунду перегово-
рів у рамках ГАТТ/СОТ (1986-1994 рр.), під час якого 
було прийнято Угоду про сільське господарство, вима-
гали від ЄС забезпечити перехід до ринкової орієнтації 
сільського господарства і гарантувати прозорість дер-
жавної підтримки. Для рішучих змін в САП було прий-
нято рішення провести реформу, яка б ґрунтувалась на 
усвідомленні необхідності зміни фокусу із цінової підт-
римки на підтримку фермерів у формі прямих компен-
саційних платежів, прив’язаних до виробництва. До 
того ж, реформою МакШеррі планувалось підвищити 
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екологічні критерії до ведення сільського господарства. 
Наслідками трансформації стало зниження цін на зер-
нові культури протягом 1993-96 рр. на 30 %, яловичину 
− на 15 % і вершкове масло − на 5 %. 

VI етап − 1993-2004 рр. – реалізація Плану дій 
2000, проведення Реформи Фішлера (2003 р.). Розши-
рення ЄС, ускладнення вимог СОТ стосовно гаранту-
вання продовольчої безпеки, надання населенню мож-
ливості купувати екологічно чисту продукцію зініцію-
вали наступні зміни САП. Так,  26 березня 1999 р. у Бе-
рліні на засіданні Ради ЄС було підписано угоду під на-
звою «Agenda-2000». Значна увага в Угоді зосереджува-
лась на проблемі подальшого зниження цінової підтри-
мки і реалізації політики децентралізації для розвитку 
сільської місцевості. Як результат, відсоток витрат на 
підтримку аграрного сектору у бюджеті ЄС скоротився 
із 62 % у 1998 р. до 47 % у 2001 р. Також було знижено 
величину гарантованих закупівельних цін на ялови-
чину, молочні продукти і зерно.  

Проте, вищезазначені реформи не змогли 
розв’язати проблему високих внутрішніх цін на продо-
вольство, перевиробництва сільськогосподарської про-
дукції і значних бюджетних виплат на реалізацію САП 
(ЄС щорічно витрачає понад 40 млрд євро на здійс-
нення САП, тобто майже 38 % від затратної частини бю-
джету ЄС, хоча сільське господарство створює лише 
близько 2 % від ВВП регіонального об’єднання). Звідси 
абсолютно логічним кроком стало проведення у 2003 р. 
Реформи Фішлера, якою передбачалась подальша де-
централізація САП; запровадження субсидій, відокре-
млених від виробництва і зміщення фокусу на розвиток 
сільських територій та охорону довкілля. У цілому ця 
реформа була зорієнтована на формування сучасного 
аграрного сектору у просторі ЄС, який би задовольняв 
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ринкові вимоги і споживацькі запити, забезпечував 
сталий розвиток сільської місцевості і надавав кінцеву 
продукцію, яка б була безпечною для людського здо-
ров’я. На думку експертів Європейської Комісії ця     
трансформація САП ЄС мала надати змогу розвивати 
аграрний сектор економіки на ліберальних засадах. 

VII етап – 2008-2012 рр. – впровадження Про-
грами розвитку «Health Check». Нею передбачалась 
модернізація, спрощення і прискорення трансформації 
САП, ліквідація обмежень для фермерів, щоб допомо-
гти їм краще реагувати на ринкові сигнали і навчитись 
протистояти новим викликам. У рамках Програми пла-
нувалось: скасувати вимоги для фермерів щодо зали-
шку 10% орної землі під паром, збільшити квоти на мо-
локо з поступовою їх відміною у 2015 р., використати 
ринкові інтервенції (скуповування ЄС надлишкової 
пропозиції аграрної продукції на внутрішньому ринку) 
для гарантування безпеки за умов низьких і нестабіль-
них цін на продукти харчування, а також зменшити ро-
змір прямих виплат. 

VIIІ етап − 2013-2020 рр. – «Спільна аграрна полі-
тика до 2020 р.: назустріч продовольчим, природно-ре-
сурсним і територіальним викликам майбутнього». 
Основною метою реформування САП в цей період є 
здійснити перехід до більш динамічного, конкуренто-
спроможного та ефективного аграрного сектору еконо-
міки. Крім того, проведення САП повинно бути вигід-
ним не лише для фермерів, а й для усіх громадян ЄС – 
споживачів і платників податків. Було визначено 3 ос-
новні цілі сучасного розвитку САП: 

- життєздатне виробництво продовольства (ство-
рення безпечних і достатніх запасів сільськогосподар-
ської сировини в умовах зростаючого глобального по-
питу, економічної кризи і набагато вищої волатиль-
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ності ринку, активна участь у забезпеченні світової 
продовольчої безпеки); 

- стале управління природними ресурсами і змі-
ною клімату (фермери часто змушені віддавати пере-
вагу екологічним вигодам над економічними, у той час 
як такі витрати не відшкодовуються в умовах вільного 
ринку); 

- збереження територіальної збалансованості та рі-
зноманітності сільських територій. 

 
 
5.2. Економіко-фінансовий механізм здійс-
нення спільної аграрної політики ЄС 
 
 
САП здійснюється за рахунок джерел фінансових 

ресурсів бюджету ЄС. 
Намагаючись бути економічно ефективними, фер-

мери повинні працювати на засадах сталого розвитку і 
підтримувати грунти і біорізноманіття. Виходячи із ви-
щезазначеного, САП реалізується шляхом: 

1) підтримки доходів. Прямі дотації забезпечують 
стабільність доходів і  винагороджують фермерів за збе-
реження навколишнього природного середовища і пос-
тачання суспільних товарів, які зазвичай належним 
чином не оплачуються ринком (турбота про сільську мі-
сцевість); 

2) ринкової підтримки. ЄС може вживати заходів 
для подолання складних ринкових ситуацій, таких як 
падіння цін у результаті тимчасового надлишку продо-
вольства на ринку; 

3) підтримки розвитку сільських територій. На-
ціональні і регіональні програми адресуються на 
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специфічні потреби і виклики, з якими зіштовхуються 
сільські території. 

В рамках економіко-фінансового механізму мо-
жна виокремити наступні інструменти аграрної по-
літики ЄС : 

- інструменти регулювання внутрішніх ринків 
країн-членів ЄС; 

-інструменти зовнішньої торгівлі та зовнішніх ри-
нків. 

Чільне місце серед інструментів зовнішньої торгі-
влі і зовнішніх ринків у сфері продовольства в ЄС посі-
дають тарифні методи. Зазвичай офіційний рівень ім-
портних мит на кордоні не відображає ступінь реаль-
ного захисту аграрного сектору. Проте для багатьох ви-
дів продовольства ввізні мита є достатньо високими, що 
зменшує обсяги імпорту сільськогосподарської продук-
ції. Розмір мит розраховується як різниця між ціною на 
світовому ринку та гарантованою мінімальною ціною 
на аграрні товари, які завозяться в країни-члени ЄС. 
Для кожного виду продовольства Рада міністрів сільсь-
кого господарства кожного року встановлює інтервен-
ційну (мінімальну) ціну, яка є вищою за світову і є га-
рантованою для фермерів ЄС. Якщо ринкова ціна па-
дає нижче визначеної межі, ЄС викуповує всю вистав-
лену на продаж продукцію за інтервенційною ціною. У 
такому випадку фермер отримує доплату за вироблену 
продукцію (див. рис. 5.1.). Поза межами інтервенцій-
ного періоду виробники можуть продавати свою проду-
кцію за ринковими цінами.3 

Як доповнення до цінової підтримки у ЄС застосо-
вувалось квотування згідно з існуючим обмеженням на 
цукор, молоко, соняшник, зерно та інші види продукції. 
                                                           

3 Кваша С.М., Діброва А.Д., Жемойда О.В. Аграрна політика: [навч.посіб.] / 
С.М. Кваша, А.Д. Діброва, О.В. Жемойда. – К.: Вид-во «Ліра-К», 2018. – 388 с. 
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З 1992 р. ЄС здійснював виважену і послідовну по-
літику з внутрішніх реформ, зміщуючи фокус від підт-
римки товарів до підтримки виробників. Відповідно до 
цих реформ, для компенсації втрат внаслідок виве-
дення земель з обробітку впроваджувались прямі ком-
пенсаційні платежі. Консервація частини сільськогос-
подарських земель, як правило, призводила до змен-
шення обсягів виробництва основних сільськогосподар-
ських продуктів (зернових, яловичини тощо) . 

 
Рис. 5.1. Економічний ефект від встановлення мі-

німальної (гарантованої) ціни4 
 

У випадку, коли сільськогосподарська продукція, 
ціна якої підтримується на внутрішньому ринку, експо-
ртувалась з країн-членів ЄС на світовий ринок, то різ-
ниця між ринковою ціною в ЄС та світовою ціною відш-
кодовувалась у формі експортних субсидій. Останні 
були однакові для всіх країн-членів ЄС. Натомість, 
якщо внутрішні ціни в ЄС нижчі світових, то застосову-
ють експорті мита для запобігання зростанню обсягу 
                                                           

4 Економіка світового сільського господарства: [підручник]/ За ред. В.П. Галушко, 
В.К.Берегового. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2011. - С.187 
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експорту на глобальний ринок. До того ж, в зовнішній 
торгівлі агропродовольством в ЄС використовують 
пряме регулювання кількості пропозиції сільськогоспо-
дарської продукції.  

У свою чергу, серед інструментів регулювання вну-
трішніх ринків країн-членів ЄС чільне місце посідають 
прямі субсидії. Згідно фінансової перспективи 2014-
2020 рр. велику частину прямих дотацій для фермерів, 
а саме 30%  мають складати субсидії на «озеленення». 
Прямий зелений платіж запроваджується відповідно 
до площі земель і повинен компенсувати витрати влас-
них ресурсів фермерів за надання суспільних послуг, 
тобто тих, які можуть бути поширені на інших грома-
дян суспільства. Передбачається, що сільськогосподар-
ські товаровиробники, земельний фонд яких переви-
щує 10 га будуть проводити диверсифікацію вирощува-
них культур (мінімум дві культури для орних площ від 
10 до 30 га та мінімум три культури для ріллі понад 
30 га). Крім того, прямі зелені платежі повинні стиму-
лювати відведення земель під постійні пасовища, які 
було визначено екологічно чутливими згідно програми 
«Натура 2000». Також зелені субсидії мають стимулю-
вати відведення фермерськими господарствами, розмі-
ром понад 15 га, 5% орної площі під зони екологічного 
фокусу (поля під паром, живоплоти, буферні посадки, 
азотфіксуючі рослини – конюшина, люцерна, люпин, 
соя тощо). Більше того, до 2% від прямих платежів має 
виділятись на підтримку молодих фермерів і до 30% по-
винні становити перерозподільні платежі на підтримку 
розвитку малих та середніх за розміром фермерських 
господарств. Решту мають складати базові прямі дота-
ції.5 
                                                           

5 Overview of CAP Reform 2014-2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://eige.europa.eu/resources/05_en.pdf 
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У свою чергу, механізм розвитку сільських терито-
рій ЄС передбачає, що понад 30% коштів бюджету, ви-
ділених на програми сільського розвитку країн-членів 
має бути надано фермерам, які добровільно здійснюють 
заходи задля покращення довкілля та боротьби з клі-
матичними змінами в рамках агроекологічних схем. 
Зокрема, передбачено надання коштів на органічне зе-
млеробство, консервацію земель в рамках програми 
«Натура 2000», підтримку зон з природними обмежен-
нями (гори, низовини), висадку лісів та екологічні інве-
стиції.  

В цілому у ЄС продовжують спостерігатись струк-
турні зрушення у видатках на реалізацію САП – скоро-
чується частка витрат на підтримку товарів (насампе-
ред, цінова підтримка), в той час як поступово зростає 
відсоток асигнувань на підтримку доходів фермерів і 
розвитку сільських територій (див. рис. 5.2).  

До кінця 2006 р. кошти на фінансування САП на-
дходили із Європейського фонду забезпечення та гара-
нтій у сільському господарстві (був створений ще у 
1962 р.). У фонді було виокремлено 2 секції: 

1) секція гарантії; 
2) секція орієнтації. 
Із секції гарантії здійснювалось фінансування ін-

тервенційних заходів в рамках САП та розвитку сільсь-
ких територій. Варто зазначити, що секція орієнтації 
належала до одного із Структурних Фондів ЄС. 

Із 2007 р. САП ЄС фінансується із 2-х новоутворе-
них європейських сільськогосподарських фондів: 

1) Європейський фонд гарантування у сільському 
господарстві (EAGF), метою якого є надання прямої 
бюджетної допомоги фермерам і здійснення ринкової 
підтримки. Більше того, Європейський фонд гаранту-
вання у сільському господарстві централізовано ви- 
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діляє кошти на проведення ветеринарних, санітарних 
та фітосанітарних заходів, а також просування продо-
вольства на зовнішні ринки, впровадження інформа-
ційних систем сільськогосподарського обліку, системи 
досліджень в аграрному секторі і витрати, які пов’язані 
з ринками продукції рибальства. 

2) Європейський фонд розвитку сільських тери-
торій (EAFRD), за допомогою якого проводиться фі-
нансування програм розвитку сільських територій. Він 
був створений для фінансування програми, яка реалі-
зується згідно з положеннями реформи САП і забезпе-
чує підтримку розвитку сільських територій. Якщо у 
межах фондів на бюджетний період 2007-13 рр. для 
країн ЄС було закладено кошів у сумі 88,75  млрд євро, 
то на підтримку сільської місцевості − 31,3 млрд євро. 

Загалом у рамках САП було виокремлено такі 
пріоритетні осі: 

- пріоритетна вісь 1 (економічна) – підтримка кон-
курентоспроможності аграрного і лісового секторів; 

- пріоритетна вісь 2 (екологічна) – збалансоване 
управління сільськогосподарськими і лісовими ґрун-
тами; 

- пріоритетна вісь 3 (соціальна) – економічна ди-
версифікація сільської місцевості та підвищення рівня 
життя на селі; 

- пріоритетна вісь 4 (програма «Лідер»)  викорис-
товується для підтримки ініціативи сільських жителів, 
обміну позитивним досвідом і активізації розвитку 
сільських територій. 

До того ж, сумарний обсяг видатків на проведення 
САП поступово зростає. Так, у 2006 р. був прийнятий 
фінансовий план ЄС на 2007-2013 рр., який визначав 
верхню межу витрат на фінансування САП − 42,3 млрд 
євро. Проте, згідно фінансової перспективи 2014-
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2020 рр., задля досягнення цілей САП було виділено 
значний бюджет у розмірі 362,8 млрд. євро (у цінах 
2011 р.), що складає близько 38% всіх передбачених ви-
датків спільного європейського бюджету. Більша час-
тина цих коштів, а саме 277,85 млрд. євро, спрямову-
ється на прямі платежі фермерам та ринкові заходи. З 
іншого боку на фінансування розвитку сільської місце-
вості виділяється майже чверть видатків – 84,94 млрд. 
євро. Безпосередньо у 2018 р. на проведення САП у бю-
джеті ЄС було закладено € 58,82 млрд. Ці кошти виді-
ляються на: 

- підтримку доходів − € 41,74 млрд; 
- підтримку розвитку сільських територій − 

€14,37  млрд; 
- ринкову підтримку −  € 2,7 млрд.6 
Варто наголосити, що фінансування САП здійсню-

ється на національному рівні  кожною країною-членом 
ЄС. Інформація про одержувачів фінансової допомоги 
в рамках САП публікується кожною країною відповідно 
до правил прозорості ЄС.  

Протягом періоду 2014-20 рр. САП має забезпе-
чити використання високих технологій, вдосконалених 
інтернет-послуг та інфраструктури для 18 млн сіль-
ських мешканців. Більше того, фермери у ЄС мають по-
двійне завдання: виробляти продукти харчування і од-
ночасно захищати природу і біорізноманіття. В ЄС ус-
відомлюють, що екологічно стійке сільське господарс-
тво, яке використовує обережно природні ресурси має 
важливе значення для виробництва харчових продук-
тів та якості життя європейців сьогодні, завтра і для 
майбутніх поколінь.  

 

                                                           
6 Overview of CAP Reform 2014-2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://eige.europa.eu/resources/05_en.pdf 
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КЕЙС 5.1 

«Підтримка європейських виробників  
органічного продовольства» 

 
 

Європейський сектор органічного сільського господарс-
тва характеризується постійним ростом. У 2015 році на ор-
ганічну територію припадала середня частка 6,2% від загаль-
ної площі сільськогосподарського виробництва. 

У період з 2000 по 2015 рр. органічна територія в краї-
нах-членах ЄС зросла більш ніж удвічі. В ЄС, роздрібні про-
дажі в 2014 році оцінювалися в 23,9 мільярда євро, а з 2008 
року зростання попиту складало близько 7-8% на рік.  

Стосовно розподілу доданої вартості по ланцюжку, то 
було встановлено, що, зокрема, для неперероблених продуктів 
частка органічних фермерів у ціноутворенні становить: від 
9% до 62% роздрібних цін у порівнянні з 6% до 40% у звичайних 
ланцюжках постачань. Це означає, що більша додана вар-
тість створюється в органічному сільському господарстві у 
порівнянні зі звичайними ланцюгами, але цінова різниця не 
враховує збільшення витрат. Є підтвердження, що ріст по-
питу на органічне продовольство випереджає збільшення його 
пропозиції, що свідчить про неефективність роботи ринку. 

Результати показують, що органічні виробники отри-
мують вищі ціни на ферми, ніж звичайні, але частка вироб-
ників у доданій вартості залишається відносно низькою. Ана-
ліз заснований на Мережі даних бухгалтерського обліку (Farm 
Accountancy Data Network (FADN) показує, що чиста маржа 
на одиницю продукції є вищою, але чисті надходження на оди-
ницю робочої сили є нижчі. Субсидії частково це компенсу-
ють.  

Підтримка органічного землеробства надається за раху-
нок Європейського фонду розвитку сільських територій. У 
2014-2020 роках спеціальний бюджет був спрямований на під-
тримку органічного сільського господарства. Це включає під-
тримку, щоб допомогти фермерам перейти на органічне зем-
леробство на прогнозованому рівні понад 2 млн. га. 
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Джерело: Modernising and Simplifying the CAP. Economic challenges fac-
ing EU agriculture// European Commission. - 11 December 2017 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/ agriculture/ 
files/ consultations/cap-modernising/soc_ background_final_en.pdf 

 
 
Запитання для дискусії: 
Подумайте і скажіть, яку частку видатків САП мають 

виділяти на підтримку розвитку органічного сільського гос-
подарства в ЄС? 

 
 
5.3. Напрями модернізації спільної аграрної 
політики після 2020 р. 

 
 
1 червня 2018 р. Європейська Комісія презенту-

вала законодавчі пропозиції щодо майбутнього САП пі-
сля 2020 р., які стали результатом попередніх суспіль-
них обговорень. Ці пропозиції стосувалися того, щоб 
зробити САП більш відповідальною і чутливою до пото-
чних і майбутніх викликів щодо змін клімату, одноча-
сно підтримуючи фермерів ЄС у розбудові сталого і кон-
курентоспроможного аграрного сектору. Європейська 
Комісія пропонує у плані бюджету 2021-2027 рр. дещо 
скоротити фінансування САП – близько 5% внаслідок 
зменшення величини внесків вже 27 країн-членів ЄС. 
Нова САП має базуватись на 9-и ключових цілях і в 
майбутньому забезпечувати доступ до високоякісних 
продуктів харчування та гарантувати серйозну підтри-
мку унікальній європейській моделі фермерства.7 До 
таких цілей будуть відносити: 

1) гарантувати справедливі доходи для фермерів; 
2) підвищити конкурентоспроможність; 

                                                           
7 Future of the common agricultural policy. European Commission [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-
policies/common-agricultural-policy/future-cap_en 
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3) збалансувати справедливість у харчовому лан-
цюгу; 

4) протидіяти змінам клімату; 
5) зберегти довкілля; 
6) зберегти пейзажі та біорізноманіття; 
7) підтримати відновлення поколінь; 
8) розвинути сільські райони; 
9) захистити якість продовольства і життя. 
Для того, щоб забезпечити стабільність і прогнозо-

ваність, підтримка доходів буде залишатись вагомою 
частиною САП. Частина з неї, основні платежі будуть 
ґрунтуватись на розмірі ферм, яка виражена у гекта-
рах. Проте, майбутня САП, скоріш за все, поставить у 
пріоритет малі та середні за розміром господарства та 
заохочуватиме молодих людей займатись сільським го-
сподарством. Виходячи із цього, Європейська Комісія 
пропонує8: 

1) запровадити більш високий рівень підтримки у 
розрахунку на гектар для малих і середніх ферм; 

2) знизити частку прямих дотацій, що становлять 
у сумі € 60 тис на одне господарство, і обмежити випла-
ту дотацій до €100 тис на одну ферму, із подальшим за-
безпеченням прозорості розподілу дотацій; 

3) мінімум 2% прямих бюджетних дотацій у розрізі 
кожної країни-члена ЄС спрямувати на підтримку мо-
лодих фермерів, що буде доповнено фінансовою підтри-
мкою в рамках розвитку сільської місцевості; 

4) країнам-членам ЄС підтримувати тільки справ-
жніх фермерів. 

Разом із тим, Європейська Комісія вважає, що фе-
рмерство відіграє ключову роль у подоланні наслідків 
зміни клімату, захисту довкілля і збереженні пейзажів 
і біорізноманіття. Саме тому вона вимагає: 
                                                           

8 Там саме 
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- консервацію грунтів, збагачених вуглецем, 
шляхом охорони заболочених угідь і торфяників; 

- обов’язкове управління поживними речови-
нами з метою підвищення якості води, зниження рівня 
аміаку і оксиду азоту; 

- запровадити сівозміни замість диверсифікації 
культур. 

Також майбутнє САП має стимулювати зростання 
інвестицій у дослідження та інновації, щоб фермери і 
сільські громади отримували від цього користь.  

 
 

КЕЙС 5.2 
«Бюджетні наслідки» 

 
Пропозиція а) _____________ про багаторічну фінансову 

структуру на 2021-2027 рр. (COM(2018) 322 final) передбачає, 
що значна частина б)_________ ЄС повинна продовжувати на-
даватися сільському господарству, що є спільною стратегіч-
ною політикою. Таким чином, у поточних цінах, пропону-
ється зосереджуватись на основній діяльності САП – фінансу-
вання з в) __________ на суму 286,2 млрд євро і фінансування з  
г) ____________ – 78,7 млрд євро. Ці сільськогосподарські фонди 
доповнюються додатковим фінансуванням із фонду Horizon 
Europe, оскільки пропонований пакет для цієї програми ста-
новить 10 млрд євро на підтримку досліджень та д) 
__________ у сфері продовольства, сільського господарства, ро-
звитку сільських територій і е) ______. Що стосується розпо-
ділу прямих бюджетних платежів між країнами-членами, 
то пропонується, щоб всі держави, де прямі дотації стано-
вили менше 90% середнього рівня по ЄС побачили продовження 
процесу, започаткованого у період 2014-2020 рр. і зможуть за-
крити половину існуючого розриву до 90%. Всі країни-учасниці 
будуть сприяти фінансуванню цієї зовнішньої ж) _________ рі-
внів прямих платежів.  

У свою чергу, для розвитку сільської місцевості пропону-
ється збалансувати фінансування між бюджетами ЄС та 
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країн-членів. Збільшення національних ставок співфінансу-
вання дозволить забезпечити громадську підтримку європей-
ських сільських з) ________ переважно без змін. Розподіл підт-
римки у Європейському фонді розвитку сільських територій 
(EAFRD) базується на об'єктивних критеріях, пов'язаних із 
цілями політики та з урахуванням поточного розподілу. Як і 
сьогодні, менш розвинені регіони повинні продовжувати кори-
стуватись вищими ставками співфінансування, які також 
застосовуватимуться до певних заходів, таких як LEADER 
та платежів за зобов'язаннями з управління. Певний рівень 
гнучкості для трансфертів між розподілами буде пропонува-
тися державам-членам. До 15% відповідних і) _____ платежів 
можуть бути переведені на розподіл Європейському фонду ро-
звитку сільських територій і навпаки. Вищий відсоток може 
бути перенесений з прямих платежів на розподіл Європейсь-
кого фонду розвитку сільських територій для втручання, 
спрямованих на досягнення екологічних та к) ___________ ці-
лей та установчих грантів для л) _________ фермерів. 

 
Джерело: Regulation of the european parliament and of the council on the 

financing, management and monitoring of the common agricultural policy and 
repealing Regulation (EU) No 1306/2013. Explanatory memorandum [Електрон-
ний ресурс]. -Режим доступу:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ 
TXT/?Uri= COM%3A2018 %3A393%3AFIN 

 
Завдання: 
Вставте пропущені слова по тексту: 
 бюджет, Європейський фонд гарантування у сільському 

господарстві, Європейський фонд розвитку сільських терито-
рій, конвергенція, території, прямих, кліматичні, Європей-
ська Комісія, інновацій, молодих, біоекономіка. 

 
 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 
1. Що являє собою спільна аграрна політика Європейсь-

кого Союзу та з якою метою вона була започаткована? 
2. Назвіть основні етапи еволюції САП ЄС. 
3. Якими документами затверджено фундаментальні 

принципи спільної аграрної політики ЄС? 
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4. Які ключові цілі ставить перед собою сучасна САП ЄС? 
5. В чому полягає суть реформи МакШеррі, розпочатої в 

1992  р.? 
6. Охарактеризуйте сучасні напрями реформування спі-

льної аграрної політики. 
7. В чому полягає сутність реформи Фішлера? 
8. Коли було підписано угоду «Аgenda-2000»? В чому її 

суть? 
9. Проаналізуйте систему прямих платежів САП ЄС. 
10. Яку мету переслідувала програма розвитку «Health 

Check»? 
11. За допомогою яких основних економіко-фінансових ін-

струментів реалізується спільна аграрна політика? 
12. Поясніть економічний ефект від встановлення урядом 

мінімальних цін на продукцію. 
13. Що собою являє механізм підтримки розвитку сільсь-

кої місцевості ЄС? 
14. Які сучасні заходи пропонує Європейська Комісія для 

підтримки доходів фермерів? 
15. Які цілі очікувано має переслідувати нова САП ЄС пі-

сля 2020 р.? 
 
ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 
1. Вставте пропущені слова: «Спільна аграрна полі-

тика ЄС – це партнерство між _______________________ та 
______________________________, а також – між Європою та її 
__________________». 
 

2. Які цілі має сучасна САП ЄС?: 
а) підтримка фермерів та підвищення продуктивності 

сільського господарства; 
б) гарантувати фермерам у ЄС гідні умови життя; 
в) допомога у боротьбі зі зміною клімату та забезпечення 

сталого розвитку; 
г) підтримка сільських територій та ландшафтів по 

всьому ЄС; 
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д) всі відповіді правильні. 
 

3. Коли було офіційно започатковано спільну агра-
рну політику ЄС?: 

а) 10 травня 1957 р.;    б) 14 січня 1962 р.;  
в) 1 жовтня 1950 р.;  г) немає правильної відповіді. 
 

4. Яким договором було затверджено базові прин-
ципи САП ЄС?: 

а) Маастрихтським;  б) Амстердамським; 
в) Римським;   г) Копенгагенським. 
 

5. У якій з реформ спільної аграрної політики впе-
рше звернено увагу на охорону навколишнього середо-
вища та забезпечення багатостороннього розвитку сіль-
ських територій?: 

а) реформі МакШеррі;   б) плані Маншольта; 
в) Програмі «Agenda 2000»;  г) реформі Фішлера. 
 

6. Інтервенційна ціна, як інструмент спільної агра-
рної політики ЄС, передбачає викуп у фермерів, вистав-
леної на продаж продукції за гарантованою ціною, яка є: 

а) нижчою від ринкової; 
б) вищою від ринкової; 
в) вищою від ціни на світовому ринку; 
г) нижчою від ціни на світовому ринку. 
 

7. У якому році була проведена реформа Фішлера?: 
а) 1968 р.;  б) 1992 р.;  в) 2000 р.;  г) 2003 р. 
 
8. За рахунок яких фінансових джерел здійсню-

ється спільна аграрна політика ЄС?: 
а) бюджету ЄС; 
б) кредиту МВФ; 
в) немає правильної відповіді.  
 

9. Фінансування спільної аграрної політики ЄС 
здійснюється із : 

а) національних фондів забезпечення та гарантій у сільсь-
кому господарстві; 
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б) Європейського фонду гарантій у сільському господарс-
тві та Європейського сільськогосподарського фонду розвитку 
сільських територій ; 

в) Європейського фонду забезпечення гарантій у сільсь-
кому господарстві ; 

г) Європейського соціального фонду. 
 
10. Чи правильне твердження?: «Фінансування САП 

здійснюється на національному рівні  кожною країною-членом 
ЄС». 

а) так;      б) ні. 
 
11. Співставте у відповідності розподіл бюджету ЄС 

на проведення САП: 
1 підтримка доходів А € 2,7 млрд  
2 підтримка розвитку сільських  

територій 
Б € 14,37 млрд 

3 ринкова підтримка В € 41,74 млрд 
 

12. Поставте у правильній часовій послідовності 
етапи еволюції спільної аграрної політики ЄС: 

а) започаткування САП; 
б) План Маншольта; 
в) підготовчий період; 
г) «Зміни у спільній сільськогосподарській політиці для 

збалансування ринків і призупинення стрімкого зростання рі-
вня затрат»; 

д) Реформа МакШеррі; 
е) «Спільна аграрна політика до 2020 р.; 
є) Програма розвитку «Health Check»; 
ж) Реформа Фішлера. 
 

13. Яку суму коштів було виділено, згідно фінансової пе-
рспективи 2014-2020 рр., задля досягнення цілей САП? 
 
 
 
 
 

144



 
Спільна аграрна політика Європейського Союзу 

 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Галушко В.П. Світове сільське господарство та продово-
льчі ресурси: [навч. посіб.] / В.П. Галушко, О.М. Файчук, 
О.П. Комарніцька. – К.: ЦП «Компринт». – 2011. – 241 с. 

2. Дем’яненко С. Спільна аграрна політика Європейського 
Союзу та можливості її застосування в Україні : навч. ме-
тод. посіб. / С. Дем’яненко. – К. : Макрос, 2002. 

3. Еволюція спільної аграрної політики ЄС : наслідки для 
України : [Електронний ресурс] : Режим доступу : http: // 
www.ier.kiev.ua 

4. Економіка світового сільського господарства : [підруч.]/ За 
ред. В.П. Галушко, В.К. Берегового. – К.: ЗАТ «Нічлава», 
2011. – 1000 с. 

5. Кваша С.М., Діброва А.Д., Жемойда О.В. Аграрна полі-
тика: [навч.посіб.] / С.М. Кваша, А.Д. Діброва, О.В. Же-
мойда. – К.: Вид-во «Ліра-К», 2018. – 388 с. 

6. Кьостер, Ульріх. Основи аналізу аграрного ринку /Наук. 
ред. пер. О. Нів’євський. – К.: Вид-во АДЕФ-Україна, 
2012. – 486 с. 

7. Менеджмент європейської економічної інтеграції : [підр.]/ 
С.М.  Писаренко, Н.В. Горін, Л.А. Українець та ін.; за ред. 
С.М. Писаренко. – К.: Знання, 2012. – 373 с. 

8. Основи аграрної економіки: [підр.] / В.П. Галушко, Гвідо 
Ван Хулєнбрук, О.А. Ковтун та ін. – К.: Вища освіта, 2003. 
– 399 с. 

9. Wojciech Józwiak. The EU Common Agricultural Policy post-
2020 – continuation of or break from the current 
practice/Zagadnienia ekonomiki rolnej. – 2017. - №3. – 3-18. 

10. Modernising and Simplifying the CAP. Economic 
challenges facing EU agriculture// European Commission. - 
11 December 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://ec.europa. eu/agriculture/sites/agriculture/files/ 
consultatios/cap-modernising/soc_ background_final_en.pdf 

11. Overview of CAP Reform 2014-2020 [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: https://eige.europa.eu/ resources/ 
05_en.pdf 
 

145



РОЗДІЛ 6   

 
 

 

 
РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА  
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 
 

 
Ключові поняття і терміни: регіональна полі-
тика, субсидіарність, компліментарність, Фонд 
згуртування, конвергенція, Фонд солідарності, Єв-
ропейський соціальний фонд.  
  
 

Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:  
 сутність, еволюцію та основні наслідки реалізації 

регіональної політики ЄС; 
 основні фонди, через які здійснюється фінансу-

вання регіональної політики ЄС; 
 ключові пріоритетні напрями фінансування захо-

дів із Європейського фонду регіонального розви-
тку. 
 
 

а також УМІТИ: 
 виявляти фонди регіональної політики, з яких 

здійснюється фінансування конкретних проектів; 
 розмежовувати й обґрунтовувати економічні і соці-

огуманітарні цілі програм регіональної політики. 
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6.1. Сутність, цілі та еволюція регіональної 
політики ЄС 
 
Регіональна політика ЄС (Regional Policy of the 

EU) − це стратегічна інвестиційна політика, яка наці-
лена на всі регіони і міста ЄС з метою підсилити їх еко-
номічне зростання і підвищити якість життя людей. 
Вона також є вираженням солідарності, зосереджуючи 
підтримку на найменш розвинених регіонах.1 

Загалом потреба у формуванні й імплементації ре-
гіональної політики Європейського Співтовариства 
була викликана поглибленням регіональних диспропо-
рцій внаслідок розширення інтеграційного угрупо-
вання – вступу таких країн: Данії, Ірландії та Великої 
Британії (1973 р.), Греції (1981 р.), Іспанії і Португалії 
(1986 р.) та Австрії, Швеції і Фінляндії (1995 р.). Насту-
пне розширення ЄС у 2004 р. поглибило диспропорції у 
соціально-економічному розвитку об’єднання. Якщо до 
розширення (2004 р.) за показником ВНП на душу на-
селення різниця між найбільш розвиненими і най-
більш депресивними регіонами ЄС становила 4:1, то 
вже на початок 2007 р. вона зросла до 8:1.2 

Варто зазначити, що на реалізацію регіональної 
політики ЄС на 2014-2020 рр. у бюджеті інтеграційного 
угруповання закладена значна сума коштів, а саме 
€ 351,8 млрд, що дозволяє їй виступати у ролі провід-
ного інвестиційного інструменту в ЄС.  

Кошти регіональної політики використовують-
ся для: 

- фінансування стратегій у транспорті та телеко-
мунікаційній інфраструктурі; 
                                                           

1 Regional Policy // European Commission [Електронний ресурс]. – Режим дос-
тупу: https://europa.eu/european-union/topics/regional-policy_en 

2 Чужиков В.І. Модернізація регіональної політики в ЄС / В. Чужиков // Еконо-
міка України. – 2008. - №1. – С.51. 
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- сприяння переходу до більш екологічної еконо-
міки; 

- підтримки малих і середніх підприємств, щоб ті 
ставали більш інноваційними і конкурентоспромож-
ними; 

- створення нових робочих місць; 
- модернізації системи освіти; 
- побудови більш інклюзивного суспільства. 
Регіональна політика ЄС дотримується солідарно-

сті між розвиненими країнами-членами ЄС та най-
більш відсталими регіонами об’єднання. Це допомагає 
останнім реалізовувати свої економічні потенціали на 
тлі регіональних диспаритетів. Наприклад, ВВП регі-
ону  Северозападен (Severozapaden) у Болгарії та Півні-
чно-східного регіону у Румунії (Nord-Est) складали 
лише 29% середньої величини ВВП ЄС-27, тоді як у ре-
гіоні Внутрішній Лондон (Inner London) валовий регі-
ональний продукт становив 321% (станом на 2011 р.).3 
Цей факт підкреслює необхідність подальшої всебічної 
імплементації регіональної політики ЄС.  

Загалом еволюцію регіональної політики ЄС мо-
жна представити наступними етапами: 

- 1957 р. – перша згадка у Римській угоді; 
- 1958 р. – створення Європейського соціаль-

ного фонду (European Social Fund (ESF); 
- 1975 р. – створення Європейського фонду регі-

онального розвитку (European Regional Development 
Fund (ERDF). Цей рік фактично можна вважати поча-
тком спільної регіональної політики ЄС. Однак за         
10 років функціонування цього фонду розрив у темпах 
зростання багатих і бідних регіонів продовжував 

                                                           
3 Regional Policy // European Commission [Електронний ресурс]. – Режим дос-

тупу: https://europa.eu/european-union/topics/regional-policy_en 
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збільшуватись. У зв’язку із цим тривав пошук більш 
ефективного механізму реалізації регіональної полі-
тики; 

- 1986 р. – законодавчі принципи проведення 
регіональної політики було розпочато Єдиним Євро-
пейським Актом. Цей документ визначив напрями 
майбутньої політики згуртування як основної цілі спі-
льної регіональної політики Співтовариства, тобто пра-
гнення скоротити відставання між регіонами. Основ-
ним засобом досягнення цієї мети стало планомірне 
створення для населення різних регіонів приблизно од-
накових умов доступу до капіталу, праці, освіти і послуг 
на тлі бюджетно-фінансового вирівнювання; 

- 1988 р. – з метою адаптації до приєднання 
Греції (1981 р.), Іспанії та Португалії (1986 р.) Структу-
рні фонди об’єднуються у загальну політику згурту-
вання (cohesion policy); 

- 1993 р. – Маастрихтською угодою (The 
Maastricht Treaty) було покладено початок Фонду згур-
тування (Cohesion Fund), Комітету регіонів (the 
Committee of Regions) та принципу субсидіарності 
(subsidiarity). Варто зазначити, що за допомогою остан-
нього, рішення мають прийматись на локальному рі-
вні, де зокрема й виникла проблема. За оцінкою експе-
ртів ЄС, реалізація спільної регіональної політики при-
вела до зростання ефективності  використання бюдже-
тного фінансування ЄС на 20-30%. В цілому на реалі-
зацію політики згуртованості  у 1993 р. на Единбурзь-
кому саміті було рекомендовано витрачати до 1/3 бю-
джету ЄС.4 Загалом дефініція «політика згуртування» 
означає переплетення регіональної і соціальної полі-
тики, коли обидві розглядаються як єдине ціле.  
                                                           

4 Region Policy. Interegio – Background : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ec.europa.en/regional_policy/policy/history/index.en.htm 
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- 1994-99 рр. – відбулось збільшення вдвічі фі-
нансових ресурсів регіональних фондів; 

- 1995 р. – було включено спеціальну ціль щодо 
підтримки малонаселених регіонів Фінляндії та Шве-
ції; 

- 2000-04 рр. – інструменти регіональної полі-
тики роблять фінансування та ноу-хау доступними для 
країн, які вступають в ЄС. В цей період Європейська 
рада прийняла пропозицію Єврокомісії щодо змен-
шення кількості цільових напрямів фінансування регі-
ональної політики із 8-ми до 3-х5: 

1) підтримка розвитку регіонів, де ВВП на одну 
особу менший 75% від середнього показника у ЄС. 
Сюди передбачалось спрямовувати 70% видатків стру-
ктурних фондів;  

2) допомога регіонам, які мають проблеми структу-
рного характеру, а також регіонам, що перебувають у 
стані економічної трансформації і відсталим аграрним 
регіонам і регіонам залежним від риболовлі – 11,5% ви-
датків; 

3) розвиток людських ресурсів і боротьба із безро-
біттям, а також модернізація освітньої системи – 12,3% 
видатків. 

- 2004 р. – 10 нових країн приєдналися до ЄС 
(чисельність населення зросла на 20%, тоді як ВВП 
об’єднання − лише на 5%). Внаслідок розширення пог-
либився розрив між багатими і бідними регіонами. Се-
редній ВВП ЄС тепер знизився на 12,5%, а соціально-
економічні диспаритети підвищились вдвічі. Слід наго-
лосити, що до ЄС переважно приєдналися невеликі 
країни із структурою економіки, в якій домінувала 

                                                           
5 Копійка В.В. Європейський Союз на сучасному етапі: структурні зміни та стра-

тегія розвитку / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко, М.А. Миронова. – К.: Знання, 2010 . -
С.31 
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важка і металургійна промисловість і значним чином 
була представлена галузь сільського господарства, яка 
потребувала модернізації. Нові країни-члени ЄС само-
стійно не могли швидко подолати відставання у розви-
тку, зрілості ринку і структурі економіки. Тому вони 
претендували на постійний перерозподіл фінансових 
ресурсів на їх користь. Як результат у лютому цього 
року була оприлюднена ІІІ доповідь Єврокомісії про 
економічне і соціальне згуртування «Нове партнерство 
для згуртування: конвергенція, конкуренція і співробі-
тництво». У ній передбачалось скорочення диспарите-
тів для прискореного зростання. У центрі фінансової 
допомоги продовжувала залишатись допомога найбід-
нішим регіонам. Разом із тим, Єврокомісія пропону-
вала, щоб політика згуртування ЄС ґрунтувалась на 
3-х пріоритетах6: 

1) конвергенція. Передбачалась підтримка збіль-
шення кількості й заснування нових робочих місць у 
країнах-членах і найменш розвинених регіонах, де 
ВВП на одну особу був менший 75% від середнього зна-
чення по ЄС; 

2) регіональна конкуренція і зайнятість передба-
чали допомогу регіонам у сприянні підвищенню конку-
рентоспроможності і привабливості регіонів, а також 
сприяли соціальному згуртуванню; 

3) територіальне згуртування – співробітництво 
у сфері поліпшення території, гармонійного розвитку в 
усьому ЄС. 

- 2007-13 рр. – бюджет регіональної політики 
становить 347 млрд євро, з яких 25% − витрати на дос-
лідження та інновації, 30% − на екологічну 

                                                           
6 Копійка В.В. Європейський Союз на сучасному етапі: структурні зміни та стра-

тегія розвитку / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко, М.А. Миронова. – К.: Знання, 2010 . – 
С.32-33. 
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інфраструктуру і протистояння змінам клімату. У тра-
вні цього року Єврокомісія подала «Четвертий звіт 
щодо прогресу у сфері згуртування», за яким в ЄС спо-
стерігалась конвергенція як національних так і регіо-
нальних рівнів соціально-економічного розвитку. Так, 
за період 1995-2005 рр. три з чотирьох провідних реци-
пієнтів коштів із бюджетних фондів регіональної полі-
тики зуміли суттєво підвищити рівень свого добробуту. 
Наприклад, Греція – із 74 до 88% від середнього показ-
ника ВВП у розрахунку на одну особу в ЄС-27, Іспанія – 
з 91 до 102%, а Ірландія – зі 102 до 145% відповідно. 
Країни Балтії спромоглися навіть подвоїти свій ВВП, 
тоді як показники економічного зростання у Польщі, 
Угорщині і Словаччині виявились вдвічі вищими, ніж 
середні у ЄС. Проте через низькі абсолютні величини, 
з урахуванням динаміки зростання ВВП, новим чле-
нам інтеграційного угруповання потрібно близько 
15 років, щоб досягти позначки 75% від середнього в ЄС 
рівня соціально-економічного розвитку.7  

- 2014-2020 рр. – бюджет на регіональну полі-
тику становить 351,8 млрд євро з особливою орієнтацію 
на 4 напрями: дослідження та інновації, цифровий 
план, підтримка малих і середніх підприємств та низь-
ковуглецевої економіки. На всі ці напрями спрямовано 
близько 100 млрд євро, у т.ч. 26,7 млрд євро – на низь-
ковуглецеву економіку. Іншими словами, у цьому пері-
оді відбулась еволюція інструментів регіональної полі-
тики − від надання субсидій переважно «бідним» регіо-
нам до заходів, які формують сприятливий інвестицій-
ний клімат (інфраструктура, якість робочої сили, до-
вкілля, науково-дослідний потенціал, розвиток 

                                                           
7 Growing Regions, Growing Europe: 4 thReport of the European Commission on 

Economic and Social cohesion – Luxembourg : Office for Official Publications of the Euro-
pean Communities, May 2007. – P.X. 
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інститутів влади тощо) у регіонах, що сприяє зростанню 
їх конкурентоспроможності. Використання даних кош-
тів допомогло підвищити якість життя громадянам ЄС, 
створити робочі місця, просувати дослідження, стиму-
лювати розвиток та інновації. Наприклад, у період 
2007-2012 рр. в рамках Європейської регіональної полі-
тики було8: 

1) створено 594 тисячі робочих місць, з яких 262 
тисячі у малих та середніх підприємствах; 

2) інвестовано у 198 тисяч малих і середніх під-
приємств; 

3) підтримано 77,8 тисяч стартапів; 
4) профінансовано 61 тисячу дослідницьких про-

ектів; 
5) профінансовано будівництво 1208 км доріг і 

1495 км залізниці, щоб допомогти заснувати ефективну 
Транс’європейську транспортну мережу; 

6) підвищено якість життя для громадян у містах 
через модернізацію доставки води та запроваджено ста-
лий транспорт. 

 

 
КЕЙС 6.1 

«Принципи реалізації спільної  
регіональної політики ЄС» 

 
 

Спільна регіональна політика ЄС ґрунтується на теорії 
«нового регіоналізму», вплив якої значно посилився із середини 
80-х років ХХ ст. Згідно з цією теорією, сутність регіонального 
розвитку пов’язується із використанням внутрішніх потен-
ціалів регіонів. Такий підхід передбачає перенесення акцентів 
з прямого державного регулювання на стимулювання форму-
вання в регіонах «автономних механізмів» використання 

                                                           
8 Regional Policy // European Commission [Електронний ресурс]. – Режим дос-

тупу: https://europa.eu/european-union/topics/regional-policy_en 
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власного потенціалу, сприяння розвитку приватного підпри-
ємництва. Причиною появи нового підходу до розвитку регіо-
нів були зміни, що відбулися в США та Західній Європі у 80-х 
роках ХХ ст., а саме: реструктуризація економіки, оновлення 
політичних систем та зміни ідеологічної парадигми. 

Перехід до якісно нового етапу спільної регіональної полі-
тики вимагав визначення основних принципів її реалізації: су-
бсидіарності, партнерства, концентрації, програмування, 
компліментарності. 

а) __________ - передбачає взаємодоповнюючий характер 
субсидій. Інститути ЄС можуть надавати кошти лише як 
додаткове джерело при виконанні національних програм і не 
мають права визначати об’єкти свого втручання виключно 
за власної ініціативи; 

б) __________ - це взаємодоповнюваність основних видів 
економічної політики, кожний з яких по-різному реалізується 
в рамках ЄС залежно від рівнів суб’єктів інтеграції; 

в) ___________ - це цілеспрямована діяльність на локаль-
ному рівні для досягнення поставленої мети; 

г) ____________ - це забезпечення ресурсами Структурних 
Фондів ЄС найменш розвинених територій ЄС при суворому 
національному контролі при недопустимості розпорошення 
коштів. Згідно рішення Ради ЄС, 80% фінансових виплат з Єв-
ропейського фонду регіонального розвитку мають надаватися 
регіонам із чітко вираженим відставанням у соціально-еко-
номічному розвитку. 

д) ____________ це співробітництво між різними рів-
нями (ЄС, країна, регіон) територіально-адміністративних 
одиниць для досягнення спільної мети. 
 
 

Джерело: Менеджмент європейської економічної інтеграції : [підр]/ 
С.М. Писаренко, Н.В. Горін, Л.А. Українець та ін.; за ред. С.М. Писаренко. – К.: 
Знання, 2012. – С.270-271. 
 
 

 
Завдання до кейсу: 
Вставте пропущені слова по тексту: партнерство; 

концентрація; програмування; субсидіарність; комплімента-
рність. 
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6.2. Механізм імплементації регіональної по-
літики ЄС 
 
 
Спільною регіональною політикою ЄС займається 

одна із існуючих генеральних дирекцій Європейської 
Комісії – Генеральна дирекція з регіональної політики. 
У свою чергу, фінансова допомога регіонам у країн-чле-
нах ЄС розподіляється насамперед через Європейський 
фонд регіонального розвитку. 

Європейський фонд регіонального розвитку (The 
European Regional Development Fund (ERDF)) та Євро-
пейський соціальний фонд (the European Social Fund 
(ESF) відомі як Структурні фонди, призначені для ін-
вестування в економічну і соціальну реструктуризацію 
всередині ЄС і таким чином зменшити розрив у розви-
тку між регіонами ЄС. Разом із Фондом згуртування 
(Cohesion Fund) та Європейським фондом розвитку 
сільських територій (the European Agricultural Fund 
for Rural Development (EAFRD), Європейським фондом 
морської справи та рибальства (the European 
Maritime and Fisheries Fund - (EMFF) вони створюють 
Європейські структурні та інвестиційні фонди (the 
European structural and investment funds (ESIFs). 

Європейський фонд регіонального розвитку (The 
European Regional Development Fund (ERDF) інвестує в 
сектори, які розвиваються і пов’язані із зростанням 
конкурентоспроможності та створення робочих місць в 
усіх регіонах ЄС та містах. Дії Фонду спрямовані на бо-
ротьбу із економічними, екологічними і соціальними 
викликами із концентрацією особливої уваги на сталий 
розвиток міст. Звідси очікується, що понад 50% інвести-
цій у період 2014-2020 рр. Європейського фонду регіо-
нального розвитку буде спрямовано саме на розвиток 
міст. Даний Фонд зосереджений на особливі 
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територіальні характеристики (наприклад, на терито-
рії із природними недоліками від географічного розта-
шування – віддалені, гірські або рідко заселені регі-
они). Також він фінансує трансграничне, транснаціо-
нальне і міжрегіональне співробітництво (відоме як Єв-
ропейське територіальне співробітництво (European 
territorial cooperation), яке охоплює широке коло пи-
тань, включаючи спільну транспортну інфраструктуру, 
інноваційні і комунікаційні мережі, трансграничну то-
ргівлю, спільне управління природними ресурсами і 
зв’язок селищ із містами. 

Європейський соціальний фонд (The European 
Social Fund (ESF) є найдавнішим Структурним фон-
дом. Його призначенням є допомога людям, які шука-
ють роботу, даючи їм доступ до належного навчання, 
щоб вони могли працевлаштуватись. Щороку близько 
15 млн людей беруть участь у тисячах проектів, які    
співфінансуються Європейським соціальним фондом.  

Фонд згуртування (The Cohesion Fund), який був 
заснований у 1994 р. виділяє гроші на транспортні ме-
режі і збереження довкілля у країнах-членах ЄС, в 
яких ВВП нижче, ніж 90% середнього по ЄС-28 (перш 
за все, країни Центрально-східної Європи, такі як Гре-
ція, Кіпр, Мальта і Португалія). Фонд активно фінан-
сує зелене економічне зростання, знижуючи економіч-
ний і соціальний диспаритет шляхом удосконалення 
регіонального узгодження. Безпосередньо, Фонд під-
тримує Транс’європейську транспортну мережу, яка не-
обхідна для правильного функціонування внутріш-
нього ринку та для покращення переміщення людей і 
товарів в межах ЄС та за кордоном. Також Фонд згур-
тування інвестує кошти на проекти, пов’язані із адап-
тацією до змін клімату, підтримує проекти щодо енер-
гоефективності і використання відновлювальних 
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джерел енергії у компаніях і суспільних інститутах. Ча-
стина його коштів виділяється для фінансування осно-
вних транспортних та інших мереж в рамках Механі-
зму європейського об’єднання (Connecting Europe 
Facility) та інвестування в інфраструктуру залізних до-
ріг, електричних мереж і газових трубопроводів.  

Іншим важливим фондом в ЄС у сфері реалізації 
регіональної політики, що підконтрольний Єврокомісії 
є Фонд солідарності ЄС (EU Solidarity Fund (EUSF), 
який було створено влітку 2002 р. як відповідь на         
сильні повені у центральній Європі. Річний бюджет 
цього фонду становить близько 500 млн євро. Функціо-
нування Фонду дає змогу ЄС швидко та ефективно до-
помагати будь-якій країні ЄС у разі настання серйозної 
природної катастрофи із значними наслідками для лю-
дей, економіки та довкілля. 
 
 

КЕЙС 6.2 
«Рекордна сума із Фонду солідарності  

виплачена на відновлення регіону  
Емілія Романья (Emilia-Romagna) в Італії» 

 
 
Запланована рекордна сума в розмірі 670 мільйонів євро 

із а) _________ ЄС була спрямована до б) _________ для віднов-
лення регіону після руйнівних землетрусів, які охопили Емі-
лію-Романью (Emilia-Romagna) з силою поштовхів до 5,9 балів 
за шкалою в) ________ 20 травня 2012 р. Після ряду землетру-
сів пішли сотні поштовхів, що дістались сусідніх регіонів Ве-
нето (Veneto) і Ломбардія (Lombardy). Вони спричинили 27 
смертей, приблизно 350 людей постраждали, і більше 45 000 
людей мали бути евакуйовані. Було завдано серйозного зби-
тку будівлям, інфраструктурі, підприємствам, об’єктам 
промисловості, г) _________  та важливим об’єктам культу-
рної спадщини. 
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Основна частина грошей була спрямована на покриття 
д) _________  на надзвичайну допомогу та рятувальні операції. 
Майже 292 млн євро було спрямовано для негайного віднов-
лення роботи е)  ___________ та медичних установ, а також 
відшкодування витрат з електроенергії та водопостачання.9 

 

 
Джерело: Regional Policy // European Commission [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: https://europa.eu/european-union/topics/regional-
policy_en 

 
 

Завдання до кейсу: 
Вставте пропущені слова по тексту:  
сільського господарства, Ріхтера, Фонду солідарності, 

витрат, Італії, освітянських.  
 
Регіональна політика ЄС реалізується спільно з 

Європейською Комісією. На відміну від щорічних наці-
ональних бюджетів, бюджет регіонального розвитку 
визначається на 7 років, що робить його надійним і цін-
ним ресурсом для приватних інвестицій. 

Мають місце 3 основних принципи в інвестицій-
ному процесі: 

1) бюджет і правила його використання спільно 
приймаються Європейським Парламентом та Радою 
ЄС, на основі пропозицій, розроблених Європейською 
Комісією; 

2) Європейська Комісія працює з країнами-чле-
нами ЄС, оскільки вони розробляють партнерські домо-
вленості, в яких висвітлюються їх інвестиційні пріори-
тети і потреби розвитку. Вони також надають проекти 
оперативних програм, розбиваючи конкретні цілі на 
завдання. Це може охоплювати цілі країни та регіони і 
можуть включати програми співробітництва з участю 
                                                           

9 Regional Policy // European Commission [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://europa.eu/european-union/topics/regional-policy_en 

 

158



 
Регіональна політика Європейського Союзу 

 

більш ніж однієї держави. Європейська Комісія веде 
перемовини з національною владою щодо остаточного 
змісту цих інвестиційних планів. Всім рівням управ-
ління, включаючи громадянське суспільство, повинні 
бути надані консультації; 

3) прийняті програми беруться до виконання 
всіма країнами-членами ЄС та їх регіонами. Це озна-
чає вибір, спостереження та оцінка сотень тисяч проек-
тів. Дана робота організовується шляхом управління 
органами влади в кожній країні-члені ЄС та регіоні. 

Особлива роль у процесі впровадження регіональ-
ної політики в ЄС відводиться агентствам регіональ-
ного розвитку. До їх завдань належать10: 

- надання інформації і консультацій щодо управ-
ління підприємствами, залучення інвестицій і пере-
дачі нових технологій; 

- забезпечення фінансовими ресурсами (креди-
тами, грантами, субвенціями та ін.) малих і середніх 
підприємств; 

- створення підприємницької інфраструктури 
(технологічних парків, бізнес-інкубаторів, надання 
приміщень в оренду під офіси і виробництво). 

Також важливого значення набувають структури, 
що забезпечують у країнах-членах ЄС узгодження інте-
ресів різних суб’єктів регіональної політики як по гори-
зонталі, так і по вертикалі. Наприклад, Плановий ко-
мітет з регіональної економічної структури в Німеч-
чині, Конференція «Держава-регіони» в Італії, Делега-
ція з благоустрою територій та регіонального плану-
вання у Франції.11 

                                                           
10 Walzer N. Local Economic Development Incentives and International Trends / N. 

Walzer. – Boulder, CO : Westview Press, 1995.  – P.221. 
11 Менеджмент європейської економічної інтеграції : [підр]/ С.М. Писаренко, 

Н.В. Горін, Л.А. Українець та ін.; за ред. С.М. Писаренко. – К.: Знання, 2012. – С.292. 
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Більше того, вже тривалий період постає питання 
щодо створення якісно нового територіального устрою 
Європи – «Європа регіонів», тобто такої організаційної 
структури, в якій регіони (другого ступеня) будуть мати 
пріоритет перед існуючими національними державами 
щодо прийняття багатьох важливих рішень. Ще у 
1996 р. у Дортмундській декларації Економічного фо-
руму регіонів Європи зазначалося, що ефективність 
партнерства залежить від поширення міжрегіональ-
ного економічного співробітництва у Європі. Варто за-
значити, що розширення компетенції окремих регіонів 
у рамках стратегічної мети європейської інтеграції – 
створення єдиного федеративного утворення, що закрі-
плено у Маастрихтському договорі на основі найважли-
вішого принципу євроінтеграції – субсидіарності. 
Проте федеральна «Європа регіонів» не може бути ство-
рена «згори», а має виростати «знизу» як результат доб-
ровільної асоціації регіонів Європи. Іншими словами, 
зміст дефініції «Європа регіонів» полягає у створенні і 
збереженні динамічного балансу між диференціацією 
та інтеграцією.12 

 
 
6.3. Нові пріоритети регіональної політики 
ЄС 
 
 
Інвестиції Європейського фонду регіонального роз-

витку (The European Regional Development Fund 
(ERDF)) йдуть пліч-о-пліч з іншими політиками ЄС і 
націлені на забезпечення росту і зайнятості в ЄС.  

                                                           
12 Там саме, С.292-293 
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Для того, щоб забезпечити розумне витрачання 
кожного євро, дії Фонду зосереджено на 4-х ключових 
пріоритетах13: 

1) інновації та дослідження. Європі потрібно інве-
стувати більше у дослідження та інновації, оскільки це 
рушійна сила економічного зростання і зайнятості. Ре-
гіон тут відстає від своїх конкурентів, інвестуючи порі-
вняно менше, ніж США, Японія і Південна Корея, у той 
час як Китай набирає обертів. Однією із цілей стратегії 
Європа-2020 є досягнення частки витрат на прове-
дення досліджень у ВВП інтеграційного об’єднання на 
рівні 3%. Європейський фонд регіонального розвитку 
здійснює інвестиції у фундаментальні і прикладні дос-
лідження, заохочуючи всіх учасників інноваційного ла-
нцюга (дослідні інститути, університети, технологічні 
центри, підприємці, великі і дрібні компанії, фінансові 
інститути тощо) працювати спільно, щоб створювати ін-
новаційні продукти і послуги, яких потребують країни-
члени ЄС для того, щоб бути конкурентоспроможними 
на міжнародному рівні; 

2) інформаційні та телекомунікаційні техноло-
гії. Ефективне використання компаніями інформацій-
них та телекомунікаційних технологій є передумовою 
для продуктивності, конкурентоспроможності, біль-
шого зростання надходжень та зайнятості. Саме тому 
Фонд вкладає кошти у розвиток інформаційної і теле-
комунікаційної інфраструктури для доступу до високо-
швидкісного зв’язку у всіх регіонах ЄС, особливо у від-
далених, сільських і найменш розвинених регіонах. Це 
полегшить зміни у напрямі інновацій щодо викорис-
тання інформаційних  і телекомунікаційних техноло-
гій фірмами (наприклад, електронне навчання і 
                                                           

13 Regional Policy // European Commission [Електронний ресурс]. – Режим дос-
тупу: https://europa.eu/european-union/topics/regional-policy_en 

161



 
Регіональна політика Європейського Союзу 

 

електронний бізнес), громадянами (електронні бібліо-
теки і бази даних), державними установами (елект-
ронна медицина і електронний уряд), щоб підвищити 
продуктивність і якість життя; 

3) підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємств малого і середнього бізнесу. Малі та середні під-
приємства є основою економіки ЄС, нараховуючи бли-
зько 20 мільйонів суб’єктів, що складає близько 99% 
всього бізнесу в інтеграційному угрупованні. Вони є 
провідним стимулятором економічного росту і зайнято-
сті. Фонд інвестує у розвиток підприємництва, щоб до-
помогти малим і середнім суб’єктам господарювання 
отримати легкий доступ до різного роду нових фінансо-
вих інструментів – кредити, мікрофінансування і вен-
чурний капітал;  

4) перехід до низьковуглецевої економіки. Євро-
пейський фонд регіонального розвитку інвестує майже 
€ 27 млрд на «озеленення» вуглецевої економіки в пе-
ріод 2014-2020 рр. Це означає збільшення викорис-
тання відновлювальної енергії як у державному так і 
приватному секторах, підвищуючи енергетичну ефек-
тивність при приватному чи державному будівництві 
або інвестуючи у «розумні» електромережі. Інвестиції 
Фонду також допомагають знизити емісію від транспо-
рту шляхом вкладання ресурсів у дослідження низько-
вуглецевих технологій і впроваджуючи системи сталого 
громадського транспорту. 

Ресурси, виділені на реалізацію цих пріоритетів 
залежать від категорії регіону: 

- 80% коштів Європейського фонду регіональ-
ного розвитку, які витрачаються на найбільш розви-
нені регіони повинні стосуватись принаймні 2-х пріори-
тетів; 
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- аналогічно на фінансування 2-ох пріоритетів 
у перехідних країнах спрямовується 60% коштів Фонду, 
які виокремлено на цю групу країн і у найменш розви-
нених регіонах – 50% відповідно. 

Більше того, деякі ресурси Фонду повинні бути 
спрямовані у напрямі низьковуглецевих проектів, а са-
ме14: 

- найбільш розвинені регіони – 20% їх розмі-
щення; 

- перехідні регіони – 15%; 
- найменш розвинуті регіони – 12% відповідно. 
 

 
ДІЛОВА ГРА 

«Програма «PEACE» : будівництво миру та  
економічний розвиток Північної Ірландії» 

 
 

Запуск програми «PEACE» відбувся у 1995 р. як бажання 
ЄС відповісти позитивно на нову можливість для Північної 
Ірландії провести мирний процес після оголошення факту 
припинення вогню в регіоні. ЄС виділив 1,3 млрд євро фінансо-
вої допомоги. Одним із найбільш знакових проектів став 
«PEACE bridge» у Деррі (Лондондеррі) (Derry/London-derry),  
який було розпочато єврокомісаром з питань регіональної по-
літики у червні 2011 р. Витрати на будівництво мосту 
склали 14,6 млн євро, з яких понад 11 млн євро було профіна-
нсовано ЄС. Міст миру тепер сполучив обидва береги ріки, а 
його дизайн представляє символічне рукостискання через рі-
чку Фойл (River Foyle). Це потужний новий символ міста, 
який фізично і метафорично з’єднав спільноти на обох бере-
гах, для кого ріка стала серйозним релігійним розколом.  

 
Джерело: Regional Policy // European Commission [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: https://europa.eu/european-union/topics/regional-
policy_en 

 
                                                           

14 Regional Policy // European Commission [Електронний ресурс]. – Режим дос-
тупу: https://europa.eu/european-union/topics/regional-policy_en 
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Завдання: 
Група студентів поділяється на три команди:  
 Команда №1 − захищає твердження, що програма 

«PEACE» є виключно соціогуманітарним заходом;  
 Команда №2 – відстоює позицію, що програма 

«PEACE» є виключно економічним європейським заходом; 
 Команда №3 – стверджує, що програма «PEACE» ін-

тегрувала у собі як соціогуманітарну так й економічну цілі. 
 
 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 
1. Що таке спільна регіональна політика ЄС? 
2. В якому напрямі відбувається еволюція політики згур-

тування ЄС? Відповідь обґрунтуйте. 
3. Що стало передумовою формування спільної регіональ-

ної політики ЄС? 
4. Яка головна мета спільної регіональної політики Євро-

пейського Союзу? 
5. Назвіть принципи проведення спільної регіональної 

політики ЄС. 
6. Охарактеризуйте етапи розвитку регіональної політики 

у країнах, що є членами Європейського Союзу. 
7. Коли був створений Європейський фонд регіонального 

розвитку? Які основні види діяльності він здійснює? 
8. В чому проявляються особливості фінансування спіль-

ної регіональної політики ЄС? 
9. За якими напрямами відбувається допомога регіонам 

ЄС? 
10. Дайте характеристику принципам діяльності Структу-

рних Фондів ЄС. 
11. Що передбачає реформа спільної регіональної політики 

ЄС? 
12.  Скільки фондів входять до групи Європейських струк-

турних та інвестиційних фондів? 
13. Обґрунтуйте нові пріоритети регіональної політики ЄС. 
14. Як реалізується регіональна політика ЄС? На який тер-

мін укладається бюджет регіонального розвитку? 
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ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 
1. Про що йде мова?: «це переплетення регіональної і 

соціальної політики, коли обидві розглядаються як єдине ціле» 
_______________________________ 

 
2. Вставте пропущені слова: «Регіональна політика 

ЄС −  це стратегічна а) _______________ політика, яка націлена 
на всі регіони і міста ЄС з метою підсилити їх б) 
________________ і підвищити якість в) ____________ людей. 

 
3. Який із принципів реалізації регіональної полі-

тики є базовим?: 
а) концентрації; 
б) субсидіарності; 
в) партнерства та компліментарності; 
г) програмування. 
 
4. Яка сума коштів закладена у бюджеті інтеграцій-

ного угруповання на 2014-2020 рр. на реалізацію регіона-
льної політика ЄС?: 

а) € 110,5 млрд;   б) € 351,8 млрд; 
в) € 250,2 млрд;   г) € 150,1 млрд. 
 
5. На які цілі використовуються кошти регіональної 

політики?: 
а) сприяти переходу до більш екологічної економіки; 
б) підтримати малі і середні підприємства; 
в) створювати нові робочі місця; 
г) модернізувати систему освіти; 
д) вибудовувати більш інклюзивне суспільство. 
 
6. Перша згадка про заснування регіональної полі-

тики ЄС була в: 
а) Римських договорах; 
б) Маастрихтській Угоді; 
в) Єдиному Європейському Акті; 
г) немає правильної відповіді. 
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7. У якій країні, що є членом ЄС, діє конституційний 
принцип економічної конвергенції регіонів?: 

а) Швеції;  б) ФРН;  в) Данії;  г) Австрії 
 
8. Чи правильне твердження?: «Європейська Комісія 

працює з країнами-членами ЄС, оскільки вони розробляють 
партнерські домовленості, в яких висвітлюються їх інвести-
ційні пріоритети і потреби розвитку»? 

а) так;     б) ні 
 
9. Принцип партнерства у спільній регіональній по-

літики ЄС – це співробітництво між: 
а) малим і середнім бізнесом; 
б) країнами-членами ЄС; 
в) ЄС, державою та регіонами; 
г) інституціями ЄС. 
 
10. В чому полягає призначення Європейського со-

ціального Фонду?: 
а) допомога людям;    
б) фінансування освіти; 
в) інвестування в промисловість;  
г) збереження довкілля 
 
11. Які заходи фінансуються з Фонду згуртування?: 
а) транспорті мережі; 
б) збереження довкілля; 
в) фінансування наслідків природніх лих; 
г) правильна відповідь а) і б). 
 
12. На яких 4-х ключових пріоритетах зосереджено 

інвестиції Європейського фонду регіонального розви-
тку?: 

1.______________________________________; 
2.______________________________________; 
3.______________________________________; 
4.______________________________________ 
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13. Основні принципи спільної регіональної полі-
тики визначені у: 

а) преамбулі Римських договорів; 
б) резолюції Ради Європейського Співтовариства; 
в) Єдиному Європейському Акті; 
г) Лісабонському договорі. 
 
14. Чи правильне твердження?: «80% коштів Євро-

пейського фонду регіонального розвитку, які витрача-
ються на найбільш розвинені регіони повинні стосува-
тись принаймні 2-х пріоритетів» 

а) так;      б) ні. 
 
15. Вставте пропущені слова: а) ______________ – підт-

римка збільшення кількості й заснування б) ______________ ро-
бочих місць у країнах-членах і найменш розвинених регіонах, 
де ВВП на одну особу був менший в) ______% від середнього 
значення по ЄС. 
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РОЗДІЛ 7  

 
 

 
 

 
ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

 
 

Ключові поняття і терміни: екологічна політика, 
зміна клімату, біорізноманіття, навколишнє сере-
довище, сталий розвиток, відходи, грунти, зелене 
економічне зростання. 
  
 

Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:  
 сутність, особливості, мету та еволюцію екологічної 

політики ЄС; 
 рівні системи регулювання охорони навколиш-

нього середовища в ЄС; 
 основні досягнення ЄС в екологічній політиці; 
 процедуру та особливості фінансування заходів 

екологічної політики ЄС. 
 
 

а також УМІТИ: 
 передбачити подальшу трансформацію екологіч-

ної політики ЄС після 2020 р. 
 обґрунтовувати доцільність удосконалення меха-

нізму регулювання охорони навколишнього сере-
довища в ЄС, виходячи із потреби забезпечення зе-
леного економічного зростання інтеграційного 
об’єднання. 
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7.1. Сутність та еволюція формування еколо-
гічної політики ЄС 
 
Європейський Союз має один із найвищих у світі 

стандартів з екології. Головною метою екологічної по-
літики ЄС є «озеленити» економіку ЄС, захистити при-
роду, гарантувати здорове і якісне життя для мешкан-
ців ЄС.  

На відміну від галузевих політик ЄС, політика охо-
рони довкілля є горизонтальною, тому що відноситься 
практично до всіх сфер, на які розповсюджується юрис-
дикція ЄС. Крім того, в екологічній політиці ЄС керу-
ється наступними принципами1: 

1) принцип дії попередження; 
2) принцип ліквідації не лише наслідків, а й при-

чин екологічної шкоди; 
3) принцип «забруднювач сплачує». 
Екологічна політика ЄС була започаткована у 

1973 р. і знаходить своє відображення у наступних про-
грамах та планах дій з охорони довкілля:2. 

- 1973 р. − І Програма дій з охорони навколиш-
нього середовища (липень 1973 р.). Її цілями було ви-
значено: унеможливлення, зменшення і обмеження 
шкоди довкіллю; збереження екологічної рівноваги і 
розумне використання природних ресурсів. Слід відмі-
тити, що саме в цій Програмі дій вже містилися ідеї 
сталого розвитку. 

                                                           
1 Копійка В.В. Європейський Союз на сучасному етапі: структурні зміни та стра-

тегія розвитку / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко, М.А. Миронова. – К. : Знання, 2010. – 
С.36 

2 Бізек В. Політика та право ЄС з питань, що стосуються довкілля [посібник]/ 
Проект Європейського Союзу «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних 
ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки». – К., 2013 [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: www.greenmind.com.ua/images/meropriyatiya/EC-
LEG-Textbook-UA.pdf 
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- 1977-81 рр. – ІІ Програма дій з охорони навко-
лишнього середовища. В ній особлива увага приділя-
лася проблемі охорони природи, але загалом вона була 
логічним продовженням першої, виокремлюючи шир-
ший спектр завдань; 

- 1982-86 рр.  – ІІІ Програма дій з охорони нав-
колишнього середовища. Тут було виокремлено потен-
ційні  загрози  та  переваги  екологічної  політики  для    
ринку всередині співтовариства, а також зазначались 
позитивні наслідки для сфери зайнятості, які можна 
одержати від її реалізації. В екологічній  політиці 
було  зміщено акцент на викиди. Разом із тим було ре-
комендовано запровадити норми гранично допустимих 
викидів для стаціонарних і пересувних джерел. Також 
тут було підтримано орієнтацію  на  першу  глоба-
льну  стратегію «сталого  розвитку»,  визначену  Між-
народним союзом охорони природи  у  1980  році. 

- 1987-92 рр. – ІV Програма дій з охорони навко-
лишнього середовища. Тут обговорювався «сектораль-
ний  підхід» із дослідженням впливу стратегічних галу-
зей національного господарства на довкілля. Вперше 
була презентована оцінка нових, мотивуючих інструме-
нтів, таких як податки, субсидії або ліцензії на викиди; 

- 1992-99 рр. − V Програма дій з охорони навко-
лишнього середовища. Розглядалась основна мета щодо 
сталого розвитку (дефініція була визначена у Брундт-
ландському звіті). Були рекомендовані структурні 
зміни для удосконалення системи громадського транс-
порту, підвищення енергоефективності і запобігання 
виникненню відходів. Крім того, було зроблено акцент 
на нових ринкових інструментах, таких як податкові 
пільги, які посилили інтерес виробників і споживачів у 
процесі прийняття рішень. Також Програмою було 
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визначено середньо- і довгострокові цілі щодо скоро-
чення викидів деяких забруднюючих речовин. 

- 2002-2012 рр. − VI Програма дій з охорони    
навколишнього середовища. Тут головними пріорите-
тами було визначено: 

а) зміна клімату. Довгострокова мета стосувалась 
унеможливлення росту глобальної температури пові-
тря більше, ніж на 2 градуси Цельсія порівняно із до-
індустріальним періодом та концентрації СО2 нижче 
550 проміле; 

б) природа і біорізноманіття. Мова велась про за-
хист, збереження, відновлення і розвиток існуючих  
природних систем, природних середовищ зосеред-
ження дикої флори і фауни з метою призупинення про-
цесу опустелення і втрати біорізноманіття як в ЄС так 
і в усьому світі; 

в) навколишнє середовище, здоров’я та якість 
життя. Сприяння досягненню високого рівня життя 
людей, при якому рівень забруднення навколишнього 
природного середовища не спричиняє посилення шкід-
ливого впливу на здоров’я населення і навколишнє се-
редовище; 

г) природні ресурси і відходи. Тут більш ефективне 
використання ресурсів, управління ними і відходами 
мало забезпечувати досягнення сталої моделі виробни-
цтва і споживання, відмежовуючи використання ресур-
сів і утворення відходів від темпів економічного зрос-
тання та забезпечуючи споживання відновлювальних і 
невідновлювальних ресурсів, яке б не перевищувало 
пропускну здатність природного середовища. 

Згідно положень статті 4 VI Програми були розро-
блені стратегії наступних сфер: атмосферне повітря, за-
побігання утворенню відходів і вторинне 
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перероблення, морське середовище, грунти, пестициди, 
при-родні ресурси, міське середовище. 

- 2012-20 рр. – VII Програма дій з охорони нав-
колишнього середовища – «Жити добре, в межах мож-
ливостей нашої планети». Ця Програма спрямована 
на зростання екологічної сталості в ЄЄ та перетворення 
регіонального об’єднання в інклюзивну і сталу «зелену» 
економіку. Варто зазначити, що вона включила в себе 
наступні тематичні пріоритети: 

- пріоритетна ціль 1: захист, збереження та зрос-
тання природного капіталу ЄС; 

- пріоритетна ціль 2: перетворення Співтоварис-
тва на ресурсозберігаючу, «зелену» і конкурентоспромо-
жну низьковуглецеву економіку; 

- пріоритетна ціль 3: захист громадян ЄС від еко-
логічних небезпек та ризиків для здоров’я і добробуту; 

- пріоритетна ціль 4: максимізація переваг еколо-
гічного права ЄС; 

- пріоритетна ціль 5: удосконалення доказової 
бази політики довкілля; 

- пріоритетна ціль 6: залучення інвестицій у 
сфери збереження довкілля і протистояння змінам клі-
мату; 

- пріоритетна ціль 7: покращення екологічної ін-
теграції та гармонізації політики; 

- пріоритетна ціль 8: зростання сталості міст ЄС; 
-  пріоритетна ціль 9: підвищення ефективності 

роботи ЄС щодо реагування на глобальні, регіональні, 
екологічні та кліматичні виклики. 

Варто зазначити, що сучасна екологічна політика 
ЄС реалізується в межах концепції сталого розвитку. 
Останній зазначається у Договорі про функціонування 
ЄС як всеосяжна довгострокова мета об’єднання. Зага-
лом стратегія сталого розвитку ЄС у редакції 2009 р. є 
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основою для тривалого бачення сталості, за якої еконо-
мічне зростання, соціальна згуртованість та охорона 
навколишнього середовища йдуть пліч-о-пліч  і взаємо-
доповнюють одне одного3 

Таким чином, чільне місце в теперішній екологіч-
ній політиці ЄС відводиться зеленому зростанню (green 
growth). Воно тягне за собою розвиток політики, яка за-
безпечує сталу екологічну програму (sustainable 
environmental framework). Екологічні інновації можуть 
бути імплементовані та експортовані, роблячи Європу 
більш конкурентоспроможною і покращуючи якість 
життя людей. Як глобальний актор, ЄС відіграє клю-
чову роль у забезпеченні сталого розвитку всієї пла-
нети. 

 
ДІЛОВА ГРА 

«Природа під захистом» 

 
ЄС має сильний природоохоронний захист і законодав-

ство. Останнє підтверджується започаткуванням «Natura 
2000» − загальноєвропейської екологічної мережі, присвяченої 
охороні видів та середовища їх існування. Включаючи понад 
26000 сайтів, ця мережа є найбільшою у світі. Вона покриває 
майже 18% площі країн ЄС – еквівалентно сумарній терито-
рії Німеччини, Польщі і Чеської Республіки. Зародки «Natura 
2000» були закладені у 1979 р., коли ЄС запровадив першу час-
тину законодавства щодо захисту навколишнього середо-
вища, зокрема директива про захист птахів. Нею було взято 
під захист всіх диких птахів у ЄС (близько 500 видів) і вима-
галось від країн-членів угруповання ідентифікації і охорони 
особливо важливих видів. Наступним кроком стала дирек-
тива про місце існування. Вона зобов’язала країни-члени 
                                                           

3 Бізек В. Політика та право ЄС з питань, що стосуються довкілля [посібник]/ 
Проект Європейського Союзу «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних 
ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки». – К., 2013 [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: www.greenmind.com.ua/images/meropriyatiya/EC-
LEG-Textbook-UA.pdf 
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захищати середовище існування зникаючих видів рослин і 
тварин. Ця директива охоплює близько 1500 рідкісних видів 
рослин і тварин, а також близько 230 цінних видів середовищ 
для існування, таких як луки, солончаки, гірські землі, які ви-
ступають у ролі фундаменту для екосистем.  «Natura 2000» 
визнає, що людина є невід’ємною частиною природи і вони ра-
зом працюють краще, ніж окремо. Її метою є не виключити 
економічну діяльність людини, а встановити певні обме-
ження на неї, щоб зберегти цінні види організмів і середовищ 
їх існування. Фінансування мережі «Natura 2000» інтегровано 
у ключові сектори політики ЄС. Сільське господарство, зок-
рема розвиток сільських територій, разом із довкіллям і лі-
сами є найбільш важливою тут компонентою. Політика згу-
ртування відіграє провідну роль у фінансуванні цих заходів, 
особливо у нових країнах-членах ЄС. «Natura 2000» виховує здо-
рові екосистеми, які надають цінні послуги такі як прісна 
вода, утримання вуглецю та захист від повеней і ерозій. Ра-
зом, вартість цих послуг за оцінками експертів оцінюється у 
200-300 млрд євро на рік, тобто значно більше, ніж річних 
6 млрд євро, які витрачаються на управління мережею 
«Natura 2000». 

 
 

Джерело: The EU explained: Environment/ European Commission 
Directorate-General for Communication. Citizens information, Brussels, BELGIUM [Еле-
ктронний ресурс]. – Режим доступу: https://publications.europa.eu/en/ publication-
detail/-/publication/ 3456359b-4cb4-4a6e-9586-6b9846931463 

 
 

 
Завдання: 
Група студентів ділиться на дві команди, кожна з 

яких відстоює наступні позиції: 
 

Група студентів №1 – «Мережу «Natura 2000» потрібно 
розвивати й надалі»;  

Група студентів №2 – «Потрібно докорінно змінити ме-
режу «Natura 2000».  

Наведіть переконливі аргументи. 
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7.2. Механізм регулювання у сфері навколи-
шнього середовища 
 

 
Регулювання у сфері охорони навколишнього сере-

довища в ЄС включає в себе правила, політику та ін-
ститути, які формують процес взаємодії людини із до-
вкіллям. Активна співпраця державного, приватного 
секторів та громадянського суспільства є необхідною 
умовою для досягнення ефективного застосування еко-
логічної політики ЄС, що має сприяти сталому розви-
тку Європи. 

Слід зазначити, що в ЄС механізм регулювання у 
сфері навколишнього середовища розробляють і впро-
ваджують такі інститути як: Європейський Парламент, 
Рада ЄС, Європейська Комісія, Європейський інвести-
ційний банк, Європейське агентство з питань охорони 
навколишнього середовища (European Environment 
Agency (EEA). 

Безпосередньо у Європейському Парламенті пи-
таннями навколишнього природного середовища зай-
мається Комітет із захисту довкілля, охорони здо-
ров’я і безпеки продовольства (Committee on 
Environment, Public Health and Food Safety - ENVI). Ра-
зом із тим, комітети  з промисловості,  досліджень  та  
енергетики,  транспорту  і  туризму,  регіонального  ро-
звитку, сільського  господарства  та  сільського  розви-
тку  опосередковано пов’язані із питаннями  охорони  
навколишнього середовища. 

У свою чергу, в Європейській Комісії питаннями 
охорони довкілля займаються наступні Генеральні ди-
ректорати4:  
                                                           

4 Бізек В. Політика та право ЄС з питань, що стосуються довкілля [посібник]/ Про-
ект Європейського Союзу «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ре-
сурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки». – К., 2013. 
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- Генеральний директорат з питань навколи-
шнього середовища («ENV») (створений у 1973 р.), за-
вданням якого є охорона, збереження і поліпшення на-
вколишнього середовища для теперішнього і майбут-
нього поколінь. Для досягнення цілі Директорат про-
понує політику і нормативно-правові акти, які мають 
сприяти досягненню високого рівня охорони довкілля в 
ЄС, а також збереженню якості умов життя населення 
в об’єднанні. Варто зазначити, що до компетенцій за-
значеного Генерального директорату входять вирі-
шення проблем, пов’язаних із повітрям, хімічними ре-
човинами, об’єктами промисловості, землекористуван-
ням, морським середовищем та прибережними зонами, 
природою і біорізноманіттям, впливом шуму, ефектив-
ністю використання ресурсів, сталим розвитком, відхо-
дами та водними ресурсами. Крім розроблення власної 
екологічної політики Генеральний директорат з пи-
тань навколишнього середовища відповідає за інтегра-
цію екологічної політики у галузеві політики в таких 
сферах: аграрний сектор, політика інтеграції, розвиток, 
план відродження економіки, зайнятість, енергетич-
ний сектор, підприємства, рибне господарство, внутрі-
шній ринок, наукові дослідження, торгівля та зовнішні 
зв’язки, транспортна інфраструктура, економічні та фі-
нансові питання; 

- Генеральний директорат з питань клімату 
(«CLIMA») (створений у 2010 р.) проводить міжнародні 
переговори з питань зміни клімату, допомагає ЄС у бо-
ротьбі із їх наслідкам  та досягненні цілей ЄС-2020, а 
також розробляє і впроваджує систему торгівлі вики-
дами ЄС; 

- Генеральний директорат з питань енерге-
тики («ENER») керує роботою у сфері екологічної 
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політики ЄС, насамперед, відновлювальних джерел 
енергії та енергоефективності. Шляхом розроблення та 
імплементації інноваційних стратегій він має на меті 
сприяння сталому виробництву, транспортуванню і 
споживанню енергії відповідно до цілей ЄС-2020; 

- Генеральний директорат з питань мобільно-
сті та транспорту («MOVE») сприяє розвитку раціо-
нального, ефективного, надійного, безпечного та еколо-
гічно чистого транспорту та формування передумов для 
висококонкурентної промисловості; 

- Генеральний директорат з питань сіль-
ського господарства та розвитку сільських районів 
(«AGRI») відповідає за розроблення та реалізацію спі-
льної аграрної політики ЄС. 

Таким чином, Європейська Комісія надає значну 
допомогу країнам-членам ЄС в контексті ефективної 
імплементації політики захисту довкілля. Податки та 
субсидії можуть бути застосовані як стимули або пере-
пони для того, щоб переконати компанії та споживачів 
обирати більш екологічні методи виробництва і проду-
кти. Багато з них уже впроваджено. Наприклад, збори 
за вирубку дерев та утилізацію відходів. Єврокомісія 
прагне поступового скасування субсидій для промисло-
вих підприємств, транспорту, фермерів та сфери енер-
гетики, які стимулюють застосування забруднюючих 
або енергетично інтенсивних процесів та продуктів.  

Слід зазначити, що екологічна політика ЄС має 
ґрунтуватись на достовірних доказах, що забезпечують 
розуміння причин і наслідків змін довкілля, щоб мо-
жна було розробити адекватні стратегії.  

Значна кількість даних про стан довкілля надхо-
дить від національних джерел, які доповнюються зага-
льноєвропейською базою даних, а потім аналізуються 
Європейським агентством з питань охорони 
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навколишнього середовища (the European Environment 
Agency). Його завданням є надання надійної, незалеж-
ної інформації про довкілля. Агентство було створено у 
1993 р. і розміщується у Копенгагені (Данія). Воно під-
тримує екологічні бази даних і публікує багато техніч-
них звітів щодо конкретних проблем охорони довкілля. 

Наступним допоміжним органом впровадження 
екологічної політики ЄС є Європейський економічний і 
соціальний комітет, який був створений у 1957 р.  Він 
являє собою консультативний орган, що надає висно-
вки таким установам ЄС як Рада ЄС, Єврокомісія і Єв-
ропейський Парламент. 

В цілому система регулювання у сфері охорони на-
вколишнього природного середовища ЄС виглядає на-
ступним чином ( див. табл. 7.1). 

Таблиця 7.1 
Рівні системи регулювання охорони  
навколишнього середовища в ЄС5 

МІЖНАРОДНИЙ РІВЕНЬ 
Політичний рівень Політика ЄС 
Законодавчий  
рівень 

Право ЄС (директиви, регламенти, рі-
шення) 
Багатосторонні і двосторонні конвенції, 
протоколи та угоди 

Інституційний  
рівень 

Європейська Комісія 
Європейське агентство охорони навко-
лишнього середовища 

Інструментальний 
рівень 

Схема торгівлі викидами ЄС 
Фонди ЄС 
EMAS (Екологічний менеджмент і        
аудит), екомаркування ЄС 

                                                           
5 Бізек В. Політика та право ЄС з питань, що стосуються довкілля [посібник]/ 

Проект Європейського Союзу «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних 
ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки». – К., 2013 [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: www.greenmind.com.ua/ images/meropriyatiya/EC-
LEG-Textbook-UA.pdf 
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Продовження таблиці 7.1 

 EIONET (Європейська мережа інфор-
мації та спостереження за навколиш-
нім середовищем) 

Функціональний 
 рівень (реалізація) 

IMPEL (Мережа ЄС з імплементації та 
застосування екологічного права) 

НАЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 
 ( країни-члени ЄС) 
Політичний рівень 

Національна політика, стратегії, програми, плани 
Законодавчий рівень 

Національні правові акти 
Документи впровадження, методології, керівні принципи 

Інституційний рівень 
Компетентні органи (міністерства, регіональні та місцеві  

органи влади) 
Допоміжні установи (інспекції, агентства, інститути) 

Інструментальний рівень 
Командно-контрольні інструменти (заборони, вимоги, стан-
дарти, граничні значення, дозволи, погодження, ліцензії) 

Економічні та ринкові інструменти (податки, збори, штрафи, 
дозволи з правом продажу 

Фінансові інструменти (пільги, субсидії) 
Інформаційні інструменти (моніторинг, оцінка, звітність, 

освіта, підвищення обізнаності громадськості, дослідження) 
Інструменти участі (участь громадськості/заінтересованих 

сторін у прийнятті рішень, ОВНС – оцінка впливу на навко-
лишнє середовище, СЕО – стратегічна екологічна оцінка) 

Добровільні інструменти (ISO 14000, EMAS, екологічне мар-
кування, добровільні угоди, кодекси поведінки) 

Функціональний рівень (реалізація) 
Дозволи 
Правозастосування (інспекція, коригувальні заходи, санкції) 
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КЕЙС 7.1 

«Фінансування екологічної  
політики ЄС» 

 
 
Фінансування екологічної політики ЄС здійснюється че-

рез а) ____________ фонди у пропорції 50% через Фонд б) 
________ і 12-15% через Європейський фонд в) __________ розви-
тку. Під час спеціальної сесії Європейської ради, скликаної     
18 серпня 2002 р. з приводу катастрофічної повені літа 
2002 р., було прийнято рішення про створення спеціального 
фонду із боротьби з екологічними катастрофами, обсяг якого 
на початковому етапі становив 500 млн євро. 28 березня 
2008 р. було досягнуто спільної політичної домовленості між 
Радою ЄС і г) ___________ з приводу «LIFE+» − нової Рамкової 
програми фінансування екологічних проектів, що має замі-
нити низку вже існуючих у цій сфері каналів фінансування. 
Програма була розрахована на період 2007-13 рр.: її загальний 
бюджет передбачений в обсязі 1,9 млрд євро. 78% коштів бю-
джету були призначені на д) _____  з конкретних проектів. 
Крім д) _____, передбачались інтегруючі проекти, такі як оці-
нки впливу на довкілля, фінансування неурядових екологічних 
організацій, інформаційна діяльність тощо. Нововведенням 
програми був «пропорційний підхід» до розподілу коштів на 
проекти, які ґрунтуються на кількох критеріях, головним чи-
ном на чисельності е) _______  і характеристиках природного 
середовища та ж) ________ відповідної країни. Крім націона-
льних проектів, передбачались також транснаціональні, на 
які було заплановано спрямовувати не менше 15% від загаль-
ного бюджету програми.6 

 
Джерело: Копійка В.В. Європейський Союз на сучасному етапі: струк-

турні зміни та стратегія розвитку / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко, М.А. Ми-
ронова. – К. : Знання, 2010. – С.37-38. 
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Завдання до кейсу: 
Вставте пропущені слова по тексту:  
біорізноманіття, Європарламентом, структурні, насе-

лення, регіонального, гранти, згуртування, грантів. 
 

 

7.3. Основні досягнення ЄС в екологічній  
політиці 
 
 
Починаючи із 1970-х років в ЄС було прийнято по-

над 200 нормативно-правових документів щодо захисту 
довкілля. Якщо сьогодні все законодавство ЄС з при-
воду відходів буде належним чином застосоване, то це 
очікувано створить 400 тисяч робочих місць і скоротить 
щорічні чисті втрати до 72 млрд євро. 

ЄС запровадив різноманітні програми для спри-
яння розвитку достовірної бази даних про довкілля і за-
безпечення широкого розповсюдження інформації. На-
приклад, програма Копернік (the Copernicus 
programme) дає змогу спостерігати за планетою із супу-
тника і збирати дані, а також їх комбінувати із даними, 
одержаними з поверхні землі, морів та повітря. Голов-
ною метою цієї Програми є створення широкого спектру 
цифрових даних, щоб допомогти сформувати екологі-
чну політику і підтримати її реалізацію. 

Також Європейська Комісія сприяє обізнаності 
громадян про навколишнє природне середовище різно-
манітними шляхами. Варто зазначити, щороку прово-
дять Зелений тиждень (Green Week) у Брюсселі, на 
якому тисячі учасників обговорюють одну із ключових 
екологічних проблем (наприклад, біорізноманіття або 
воду) протягом 4-х днів. Ще одним популярним стиму-
лом до зростання інформованості жителів ЄС про до-
вкілля є змагання у вигляді конкурсу – «The EU’s Green 
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Capital Award», де міста Європи демонструють свій вне-
сок у захист довкілля. Для того, щоб здобути титул мі-
сто має продемонструвати високі екологічні стандарти 
і бути прихильником досягнення цілей сталого розви-
тку та прикладом для інших міст. Переможцями цих 
змагань вже були такі міста як: Стокгольм (2010 р.), 
Гамбург (2011 р.), Віторія-Гастейс ( Vitoria‑Gasteiz, 
2012 р.), Нант (2013 р.), Копенгаген (2014 р.), Брістоль 
(2015 р.) і Любляна (2016 р.). 

Промисловість, яка розробляє і впроваджує еколо-
гічні технології вже становить вагому частину у струк-
турі економіки ЄС. Однак, за винятком відновлюваль-
них джерел енергії, екологічні інновації проникають на 
ринок досить повільно. Проблема тут полягає у тому, 
що провали ринкових цін не дозволяють точно визна-
чити розмір екологічних вигод і витрат, а також стиму-
лів і субсидій, які підтримують марнотратну практику 
та жорсткі економічні структури. Еко-інноваційний 
план дій ЄС (the EU’s Eco‑innovation Action Plan) вказує 
на особливі рушійні сили екологічних інновацій та 
бар’єри на їх шляху. Згідно Плану передбачено фінан-
сування досліджень, інновацій та еко-інноваційних 
компаній. Для того, щоб заохотити ширше викорис-
тання зелених технологій, ЄС використовує інструмен-
ти державних закупівель екологічної продукції, вклю-
чення до вартості продукції витрат понад її життєвий 
цикл  та екологічне маркування. 

З метою вирішення екологічних проблем Європей-
ська Комісія зробила ефективність ресурсів однією із 
ключових ініціатив стратегії Європи до 2020 р. Це озна-
чає виробляти більшу вартість із меншими витратами, 
використовуючи ресурси у сталому напрямі і здійсню-
вати управління ними більш ефективно протягом 
всього їх життєвого циклу. У свою чергу, це вимагає 
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інновацій, зміни у моделях виробництва і споживання 
та застосування правильних стимулів і цінових сигна-
лів. Слід наголосити, що наприкінці 2011 р. уряди 
країн-членів ЄС ухвалили дорожню карту до ресурсо-
ефективної Європи. Тут наголошувалось на потребі 
змін в економічній, політичній та індивідуальній пове-
дінці. Вона містить різноманітні сфери політики, щоб 
через 40 років економіка Європи могла забезпечити ви-
сокі стандарти життя із значним зменшенням впливу 
на довкілля. 

У 2011 р. ЄС прийняв оновлену стратегію збере-
ження біорізноманіття як реакція на глобальний 
план дій у Нагоя. Тут сформульовано ціль щодо зупи-
нення втрати біорізноманіття деградації екосистемних 
послуг у ЄС до 2020 р. 

Інші досягнення ЄС в екологічній політиці можна 
представити у розрізі таких груп7: 

1) хімікати. Для того, щоб гарантувати  безпеч-
ність хімічних речовин і захистити довкілля та забез-
печити конкурентоспроможність однієї із важливих га-
лузей промисловості Європи ЄС розробив найбільш до-
сконале законодавство у світі. Воно отримало назву 
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Re-
striction of Chemicals). Більше того, всі хімічні речо-
вини, які виробляються або завозяться до ЄС повинні 
буті зареєстровані у Гельсінкі у Європейському агентс-
тві хімічних речовин. У противному разі їх продавати 
всередині об’єднання заборонено; 

2) відходи. Економіка ЄС використовує 16 т мате-
ріалів на людину на рік, з яких 6 т стають відходами, 
                                                           

7 The EU explained: Environment/ European Commission Directorate-General for 
Communication. Citizens information, Brussels, BELGIUM [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3456359b-4cb4-
4a6e-9586-6b9846931463 
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половина з яких направляється на звалища. Якщо від-
ходів не можна уникнути, тоді Європейська Комісія 
надсилає запит про необхідність повторного викорис-
тання, переробку або відновлення того, що ще може 
бути цінним ресурсом. Податки за розміщення відходів 
на звалищах та схема «заплати, якщо ти викидаєш» 
може допомогти у реалізації цієї мети. Варто зазна-
чити, що деякі держави-члени ЄС вже досягнули         
норми переробки відходів понад 80% і практично готові 
до ліквідації звалищ. 

3) повітря. Протягом останніх 20 років ЄС успі-
шно працює над зниженням рівня забруднюючих речо-
вин. Величина викидів в атмосферу, наприклад, скоро-
тилась майже на 90%. Незважаючи на досягнутий про-
грес, рівень забруднення атмосфери у ряді країн-чле-
нів ЄС все ще залишається високим, що є причиною пе-
редчасних смертей щороку. Тому ЄС продовжує шукати 
шляхи забезпечити якість повітря, яка унеможливить 
настання серйозного негативного впливу на здоров’я 
людей та навколишнє природне середовище. Так, у 
2013 р. Європейська Комісія представила пакет заходів 
«Чисте повітря» для подальшого покращення якості по-
вітря, оновлення існуючого законодавства і зниження 
шкідливих викидів від промислових об’єктів, транс-
порту і сільського господарства з метою зниження їх 
впливу на здоров’я людини та довкілля.  

4) Вода. В останні десятиріччя ЄС запровадив ком-
плексну політику для забезпечення якості водних ресу-
рсів у Європі. В основі законодавства ЄС у сфері збере-
ження водних ресурсів є Рамкова директива, за якою 
було визначено, що до 2015 р. всі ріки, озера, прибере-
жні води і підземні води мали бути очищені. Країни-
члени ЄС зобов’язані регулярно перевіряти стан влас-
них водойм і доводити плани щодо того, як вони 
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збираються їх очищувати. Інша частина законодавства 
ЄС – це Рамкова директива щодо морської стратегії, в 
якій узгоджено підхід до управління діяльністю лю-
дини, яка має вплив на морське середовище. Згідно неї 
від держав-членів ЄС вимагається дбати про здоров’я 
природних систем морів до 2020 р. 

5) Шум шкодить здоров’ю людей і живій природі. 
ЄС регулює рівень шуму із різних джерел, включаючи 
транспортні засоби, потяги та устаткування, які працю-
ють на відкритій місцевості. Згідно Директиви ЄС, 
прийнятої ще у 2002 р., країни-члени ЄС мають скла-
дати карти рівнів шуму для своїх великих міст, голов-
них доріг, залізниць і цивільних аеропортів. Після чого 
вони мають розробити напрями для вирішення цих 
проблем. 

6) Ліси. Площа лісів скорочується по всьому світу. 
ЄС закликає до 2020 р. зменшити вдвічі процес вируб-
ки і повністю зупинити його до 2030 р. Законодавство 
ЄС мінімізує ризик незаконної заготівлі деревини в ін-
теграційному угрупованні. 

7) Грунти. Слід зазначити, що спеціального зако-
нодавства, яке б регулювало стан грунтів в ЄС не має. 
Проте багато проблем, що пов’язані із ними адресу-
ються у сфери водних ресурсів, відходів, хімікатів, про-
мислових забруднень, захисту природи і пестицидів. 
Разом із тим ЄС має стратегію, яка спрямована на усу-
нення всіх рівнів загроз, пов’язаних із ґрунтами, зок-
рема від сільськогосподарської і промислової діяльнос-
ті. У 2012 р. Європейська Комісія розробила рекомен-
дації щодо більш стійкого використання ґрунтів. 
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КЕЙС 7.2 

«Роль ЄС у протистоянні глобальним  
змінам клімату» 

 
ЄС має намір зберегти міжнародне лідерство з питань 

зміни клімату й енергетики. Європейська Комісія взяла ак-
тивну участь у підготовці та проведенні в грудні 2009 р. у а) 
________  конференції щодо укладання комплексної «пост-Кі-
отської» б) ______  щодо зміни клімату, яка має включати ор-
ганізацію фінансово-інвестиційних потоків, механізми дослі-
джень, розробок і трансферу безпечної в) ___________ техноло-
гії. Важливим елементом інтегрованої політики у сфері ене-
ргії й клімату є Система ЄС по торгівлі г) ________  на емісію 
газів. У березні 2007 р. д) ____________ прийняла політичне зо-
бов’язання до 2020 р. зменшити на 20% викиди вуглекислого 
газу в атмосферу. В межах цього зобов’язання Комісія запро-
понувала поширити систему врахування й торгівлі квотами 
на викиди вуглецю на 6 інших е) ________ газів, які згадуються 
в ж) ________ протоколі. Комісія також пропонує розподі-
ляти квоти не на національному, а на європейському рівні. 

 

 
Джерело:  Копійка В.В. Європейський Союз на сучасному етапі: стру-

ктурні зміни та стратегія розвитку / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко, М.А. 
Миронова. – К.: Знання, 2010 . – С.38-39 

 
Завдання до кейсу: 
Вставте пропущені слова по тексту: 
Європейська рада, низьковуглецевої, Копенгагені, кво-
тами,  Кіотському, стратегії, парникових. 
 
 
 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
 

 

1. Що є головною метою екологічної політики ЄС? 
2. Якими принципами керується ЄС в своїй екологічній 

політиці? 
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3. Коли була започаткована екологічна політика ЄС? В 
яких програмах вона відображається? 

4. Які інститути ЄС розробляють і впроваджують охорону 
навколишнього середовища? 

5. Який комітет у Парламенті ЄС займається питаннями 
навколишнього природного середовища? 

6. Назвіть Генеральні Директорати Європейської Комі-
сії, які  займаються питаннями охорони довкілля? 

7. Коли був створений Генеральний директорат з питань 
клімату («CLIMA»)? Які завдання він виконує? 

8. Коли був створений Європейський економічний і соці-
альний комітет? Що він собою являє? 

9. Опишіть рівні системи регулювання охорони навко-
лишнього середовища в ЄС. 

10. Які ви знаєте основні досягнення ЄС в екологічній по-
літиці? 

11. Обґрунтуйте дорожню карту ресурсоефективної Єв-
ропи. 

 
 

ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1. Коли була започаткована спільна екологічна по-
літика ЄС? 

а) 1960 р.;  б) 1973 р.;  в) 1990 р.;  г) 2000 р. 
 
2. Про що йде мова?: «Сукупність дій і заходів ЄС, спря-

мованих на забезпечення екологічних потреб населення країн-
учасниць, підтримку екологічної безпеки та раціональне вико-
ристання, охорону і відтворення природних ресурсів» це 
__________________________________________. 
 

3. Співставте у відповідності: VII Програма дій з охо-
рони навколишнього середовища – «Жити добре, в межах мож-
ливостей нашої планети». 
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1 пріоритетна 

мета 1 
А захист, збереження та розвиток приро-

дного капіталу ЄС 
2 пріоритетна 

мета 2 
Б захист громадян ЄС від екологічних ти-

сків та ризиків для здоров’я і благопо-
луччя 

3 пріоритетна 
мета 3 

В підвищення сталості міст ЄС 

4 пріоритетна 
мета 4 

Г поліпшення екологічної інтеграції та 
узгодженості політики 

5 пріоритетна 
мета 5 

Д забезпечення інвестицій у екологічну 
та кліматичну політику 

6 пріоритетна 
мета 6 

Е підвищення ефективності діяльності 
ЄС щодо реагування на регіональні, 
глобальні екологічні та кліматичні ви-
клики 

7 пріоритетна 
мета 7 

Є поліпшення доказової бази екологічної 
політики 

8 пріоритетна 
мета 8 

Ж максимізація переваг екологічного 
права ЄС 

9 пріоритетна 
мета 9 

З перетворення ЄС на ресурсозберіга-
ючу, «зелену» і конкурентоспроможну 
низьковуглецеву економіку 

 
4. В межах, якого розвитку реалізується екологічна 

політика ЄС?: 
а) інклюзивного; 
б) сталого; 
в) смарт (розумного); 
г) немає правильної відповіді 
 
5. Якими принципами керуються в екологічній по-

літиці ЄС? 
а) принцип дії попередження; 
б) принцип ліквідації не лише наслідків, а й причин еко-

логічної шкоди; 
в) принцип «забруднювач сплачує»; 
г) всі відповіді правильні. 
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6. Які інститути ЄС розробляють і впроваджують ме-
ханізм регулювання у сфері навколишнього середо-
вища?: 

а) Європейський Парламент, 
б) Рада ЄС,  
в) Європейська Комісія,  
г) Європейський інвестиційний банк,  
д) Європейське агентство з питань охорони навколиш-

нього середовища. 
 
7. Вставте пропущені слова: В Європейській Комісії пи-

таннями охорони довкілля займаються _________________. 
 

8. Коли було створено Генеральний директорат з 
питань навколишнього середовища («ENV»)? 

а) 1990 р.     б) 1973 р. 
в) 1997 р.     г) 2002 р. 
 
9. Перерахуйте Генеральні директорати Єврокомі-

сії, які займаються питаннями охорони довкілля: 
1._______________________________________________; 
2._______________________________________________; 
3._______________________________________________; 
4._______________________________________________; 
5._______________________________________________; 
 
10. Чи правильне твердження?: «З метою вирішення 

екологічних проблем Європейська Комісія зробила ефектив-
ність ресурсів однією із ключових ініціатив стратегії Європи до 
2020 р». 

а) так;       б) ні. 
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РОЗДІЛ 8  

 
 

 

 
ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

 
 

Ключові поняття і терміни: Угода про партнерс-
тво і співробітництво, стратегія, програма, Угода 
про асоціацію, поглиблена та всеохоплююча зона 
вільної торгівлі, безвізовий режим, європейська ін-
теграція, економічні вигоди. 
  
 

Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:  
 еволюцію процесу інтеграції економіки України до 

ЄС; 
 фактичні та очікувані економічні наслідки для на-

шої держави внаслідок започаткування поглибле-
ної та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС; 

 розвиток процесу отримання Україною безвізового 
режиму із ЄС. 
 
 

а також УМІТИ: 
 аналізувати й обґрунтовувати економічні наслідки 

від проведення перших етапів торговельної інтег-
рації між Україною та ЄС; 

 оцінювати й аргументовувати наслідки для вітчи-
зняної економіки від еміграції трудових ресурсів 
до країн-членів ЄС. 
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8.1. Еволюція процесу інтеграції України до 
Європейського Союзу 
 
На сьогоднішній день головним пріоритетом регіо-

нальної інтеграції України продовжує залишатись 
вступ до Європейського Союзу (ЄС), який й досі є най-
більш розвинутим об’єднанням у світі. 

Двосторонні відносини між нашою країною та Єв-
ропейським Союзом розпочалися у грудні 1991 року, 
коли міністр закордонних справ держави Нідерланди 
(представник головуючої у той час країни в ЄС) у сво-
єму листі офіційно від імені Європейського Співтовари-
ства визнав незалежність України. 

Варто зазначити, що прагнення України вибуду-
вати відносини з ЄС на засадах не тільки співробітни-
цтва, але й інтеграції було вперше проголошено у Пос-
танові Верховної Ради України від 2 липня 1993 року 
«Про основні напрями зовнішньої політики України». У 
цьому документі велась мова про те, що «перспектив-
ною метою української зовнішньої політики є членство 
України в Європейських Співтовариствах за умови, що 
це не шкодитиме її національним інтересам. З метою 
підтримання стабільних відносин з Європейськими 
Співтовариствами Україна підпише Угоду про парт-
нерство і співробітництво, реалізація якої стане пер-
шим етапом просування до асоційованого, а згодом − до 
повного її членства у цій організації»1. 

Першим базовим правовим документом на міжна-
родному рівні, який розпочав регулювання процесу ін-
теграції України до ЄС, стала Угода про партнерство 
і співробітництво (УПС) між нашою державою та 

                                                           
1 Постанова ВРУ N 3360-XII від 02.07.1993 р. «Про основні напрями зовнішньої 

політики України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3360-12 
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Співтовариством, що була підписана 16 червня 1994 р. 
у герцогстві Люксембург. Угода визначила загальні 
принципи взаємного співробітництва у сферах зовніш-
ньої торгівлі товарами і послугами, руху капіталів, про-
ведення взаємних платежів, кооперація у промислово-
сті та агропромисловому комплексі, науково-технічній 
сфері. В цьому офіційному документі було зазначено, 
що країни ЄС готові підтримати ринкові реформи в  
економіці України. Як наслідок на нашу державу було 
розповсюджено загальну систему преференцій для дер-
жав, що розвиваються. Угода про партнерство і співро-
бітництво встановила правила запровадження режиму 
найбільшого сприяння і національного режиму для 
підприємств із ЄС, які здійснюють господарську діяль-
ність в Україні і навпаки. До того ж, наша держава 
отримала квоти на експорт до ЄС тих товарів, які були 
найбільш захищеними від імпорту до інтеграційного 
об’єднання, а саме − текстиль, вироби зі сталі тощо. 

11 червня 1998 р. Президент України своїм Указом 
ухвалив Стратегію інтеграції України до ЄС. У ній 
було перераховано основні завдання інтеграції нашої 
країни до угруповання, серед яких чільне місце відво-
дилось питанню набуття повноправного членства в ЄС. 
У Стратегії процес вступу України до ЄС було проголо-
шено як стратегічну ціль. 

14 вересня 2000 р. Указом Президента України 
була ухвалена Програма європейської інтеграції Укра-
їни. Вона впорядкувала процес здійснення реформ все-
редині країни загальній політичній задачі −  досягнен-
ню Копенгагенських критеріїв. Саме від тоді політичні 
стандарти та вимоги щодо членства в ЄС (так звані Ко-
пенгагенські критерії) почали бути невід’ємною складо-
вою українського законодавства. 
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21 лютого 2005 р. був схвалений План дій Укра-
їна-ЄС, у рамках якого пропонувався конкретний меха-
нізм узгодження вітчизняного законодавства із євро-
пейськими нормативно-правовими актами. Пізніше, − 
у березні 2007 р. відповідно Плану дій Україна-ЄС роз-
почався переговорний процес між нашою державою та 
Європейським Союзом щодо укладення нової більш 
прогресивної угоди, яка б замінила існуючу Угоду про 
партнерство та співробітництво. 

У вересні 2008 р. у Франції (м. Париж) пройшов са-
міт Україна-ЄС, де сторони дійшли згоди, що нова по-
силена угода, яка б декларувала прискорення процесу 
інтеграції нашої держави до ЄС буде називатися Уго-
дою про асоціацію. 

Протягом 2007-2012 рр. загалом пройшов 21 раунд 
переговорів стосовно Угоди про асоціацію і 18 раундів 
переговорного процесу, який було присвячено розділу 
щодо Угоди про створення поглибленої та всеохоплюю-
чої зони вільної торгівлі між Україною та регіональним 
об’єднанням. 

19 грудня 2011 р. на саміті Україна-ЄС фактично 
завершився переговорний процес щодо Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС. Слід наголосити, що 
остання стала більш масштабною угодою у порівнянні 
із подібними, які раніше укладались між ЄС та краї-
нами Центральної і Східної Європи. 

30 березня 2012 р. голови делегацій із переговорів  
парафували Угоду про асоціацію, у той час як 19 липня 
2012 р. було парафовано розділ Угоди, присвячений за-
початкуванню зони вільної торгівлі. 

Із кінця 2012 р. до середини 2013 р. текст проекту 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС офіційно пе-
рекладався на українську мову та мови країн-членів ін-
теграційного угруповання. 

195



 
Економічна інтеграція України до Європейського Союзу 

 

15 травня 2013 р. колегія Єврокомісії подала реко-
мендації Раді ЄС щодо доцільності підписати Угоду про 
асоціацію, а також дозволила її тимчасове впрова-
дження до закінчення процесу ратифікації країнами-
членами регіонального об’єднання. 

9 серпня 2013 р. на порталі уряду України було 
оприлюднено проект Угоди про асоціацію. Разом із тим, 
її назва була уточнена і представлена у такому фор-
маті − «Угода про асоціацію між Україною, з однієї сто-
рони, та Європейським Союзом, Європейським Співто-
вариством з атомної енергії і їхніми державами-чле-
нами, з іншої сторони». 

Наступне підписання Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС відбувалося у два етапи: 

1)  політична частина. 21 березня 2014 р. в рам-
ках проведення Позачергового Саміту Україна-ЄС від 
імені нашої держави політичну частину Угоди про асо-
ціацію та Заключний акт Саміту було підписано тодіш-
нім Прем’єр-міністром України А. Яценюком. Зокрема, 
були підписані: Преамбула, Стаття 1, Розділи: І «Зага-
льні принципи», ІІ «Політичний діалог та реформи, по-
літична асоціація, співробітництво та конвергенція у 
сфері зовнішньої та безпекової політики» і VII «Інститу-
ційні, загальні та прикінцеві положення» Угоди. Також 
під час Саміту наша держава оформила заяву, що її зо-
бов’язання, які випливають зі статті 8 Угоди про асоці-
ацію стосовно ратифікації Римського статуту Міжнаро-
дного кримінального суду 1998 р. будуть виконані пі-
сля внесення відповідних змін до Конституції України; 

2) економічна частина. 27 червня 2014 р., в про-
цесі засідання Ради ЄС Президент України П. Поро-
шенко і очільники Європейського Союзу разом із гла-
вами держав та урядів 28 країн-членів ЄС підписали 
економічну частину Угоди, а саме наступні розділи: III 
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«Юстиція, свобода та безпека», IV «Торгівля і питання, 
пов’язані з торгівлею», V «Економічне та галузеве спів-
робітництво» та VI «Фінансове співробітництво та поло-
ження щодо боротьби із шахрайством». 

16 вересня 2014 р. Верховна Рада України та Єв-
ропейський Парламент синхронно ратифікували Уго-
ду про асоціацію між Україною та ЄС. Як результат 
наша держава передала до депозитарію ратифікаційні 
грамоти і нарешті закінчила даний процес. 

За обсягом і сутністю Угода про асоціацію між Ук-
раїною та ЄС залишається найбільш вагомим міжнаро-
дно-правовим  документом  впродовж всієї сучасної іс-
торії нашої держави, а також основним міжнародним 
договором із третьою країною, який коли-небудь укла-
дався Європейським Союзом. Варто зазначити, що 
Угода передбачає принципово новий формат взаємовід-
носин між Україною та Співтовариством на засадах  
«політичної асоціації та економічної інтеграції». До того 
ж, вона є стратегічним вектором для реалізації систем-
них соціально-економічних реформ у нашій країні. У 
свою чергу, поглиблена та всеохоплююча зона вільної 
торгівлі між Україною та ЄС, яка передбачалась даною 
Угодою, гарантувала свободу переміщення товарів і по-
слуг, капіталу і частково робочої сили між Україною та 
ЄС. Також Угода про асоціацію розпочала новий етап 
економічної інтеграції України до спільного ринку 
країн-членів ЄС. З 1 листопада 2014 р. відповідно до 
статті 486 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
було розпочато її тимчасове запровадження до моменту 
набрання чинності. У повній мірі Угода мала набрати 
чинності після моменту її ратифікації усіма країнами-
членами ЄС − у перший день другого місяця, що мав 
настати після дати здачі на зберігання останньої 
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ратифікаційної грамоти (або останнього документа про 
затвердження) до Генерального секретаріату Ради ЄС.  

1 вересня 2017 р. після завершення процесу рати-
фікації Угода про асоціацію між Україною та ЄС на-
була чинності у повному обсязі.  
 

 
КЕЙС 8.1 

«Чим привабливий Європейський  
Союз для України?» 

 
 
Євросоюз приваблює Україну доступом до ємких ринків 

збуту продукції, вільним пересуванням людей в Шенгенській 
зоні, а також високим рівнем життя громадян. Яку ціну ма-
ють платити за ці вигоди країни, які нещодавно вступили до 
ЄС? 

На переконання економічних фахівців, більшість дер-
жав, які вступають до ЄС, мають перед собою конкретні цілі. 
Головних виграшів від асоціації є три. По-перше, вихід зі своєю 
продукцією на великі ринки збуту, коли повністю відсутні 
ввізні мита. По-друге, одержання фінансової допомоги і кре-
дитів на впровадження соціальних програм і реалізацію ін-
фраструктурних проектів на тлі підвищення інвестиційної 
привабливості країни. І по-третє, гарантування політичної 
підтримки, насамперед зі сторони більших країн ЄС, які ма-
ють намір здійснювати контроль над діяльністю нових чле-
нів Співтовариства. 

"Плюсів для громадян тих країн, які вступають до Євро-
союзу, є немало. Зокрема, перш ніж вступити в ЄС, держава 
має гармонізувати своє законодавство до відповідних станда-
ртів розвинених держав. Це, насамперед, знижує місцеве сва-
вілля і ступінь корупції і як результат заохочує інвестиції і 
стимулює місцевий бізнес, більш ефективно захищає права 
людей, зокрема право на працю, страховку і соціальні гаран-
тії", - розповідає журналу Кореспондент керуючий директор 
російської консалтингової групи компаній «Арбат Капітал» 
Олексій Голубович. У державах ЄС низький прояв корупції в 
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значній мірі спрощує життя їх підприємцям і дає змогу бі-
льше часу виділяти на розвиток і зростання бізнесу. 

"Якщо вести мову про труднощі, які зазвичай можуть 
виникнути перед приватним підприємцем після вступу кра-
їни до ЄС, то вони, перш за все, пов'язані із конкуренцією", - 
стверджує керуючий директор бізнес-акселератора Growth 
UP Микола Савін. Здебільшого бізнес нових держав Євросоюзу 
не витримує конкурентного тиску. Стають банкрутами не 
лише окремі підприємства, але й зникають цілі сектори на-
ціональної економіки. Разом із тим, росте безробіття, підви-
щується дефіцит бюджету і зовнішні борги. Як наслідок соці-
альна політика у новій країні-члені ЄС зазнає втрат: скоро-
чуються пенсії і мінімальні зарплати, підвищується подат-
ковий тиск на бізнес. 

До того ж, за вигоди від інтеграції до ЄС потрібно пла-
тити високу ціну – еміграція талановитих працівників. Зро-
зуміло, що "свіженька" держава вступає до Співтовариства у 
ролі кадрового донора, швидко втрачаючи кваліфікованих ро-
бітників. "Держава починає конкурувати з іншими краї-
нами-членами ЄС для того, щоб зберегти у себе таланти. Це 
непросте завдання, оскільки інші держави добре розуміють, 
що в наш час головне не нафта, а талант. І вони тяжко пра-
цюють над тим, щоб долучити талановиті кадри на свою те-
риторію", - зазначає журналу президент Київської школи еко-
номіки Павло Шеремета. 

Журнал Кореспондент провів аналіз того, яку ціну за-
платили Польща, Латвія і Греція за входження до ЄС. Досвід 
цих держав у повній мірі може бути взятий на озброєння і для 
України. 

Польща: шокова терапія 
Польща вступила до Євросоюзу у 2004 році. У той час це 

була країна із $ 99 млрд зовнішнього боргу, низьким рівнем ін-
фляції (1,7%), але високим показником безробіття (20%). Се-
редній рівень заробітної плати у промисловості складав 
537 євро, тоді як величина прямих іноземних інвестицій - 
3,7 млрд євро. У тодішній Польщі було багато підприємств, 
які потребували дотацій з бюджету – це насамперед, шахти 
та фермерські господарства. 
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Від входження до ЄС польські жителі сподівались одер-
жати значний обсяг фінансової допомоги - як у формі креди-
тів, так і у формі інвестицій. Представників бізнесу вабила 
перспектива виходу на більший ринок збуту власної продук-
ції, а пересічних громадян – ліквідація бар’єрів на шляху пере-
міщення робочої сили і, як результат, перспектива поїхати 
працювати в будь-яку з держав західної Європи. 

Вступ до Євросоюзу насправді виявився не таким опти-
містичним, як це очікувалось спочатку. В перший рік після 
приєднання Польщі до інтеграційного угруповання в країні 
стали швидко закриватись неефективні (дотаційні) підпри-
ємства. "Мене звільнили у перший рік вступу Польщі до ЄС, 
наприкінці 2004 р.", - говорить колишній шахтар Франтішек 
Смігли. Саме він потрапив до числа тих 300 тис людей, які 
стали безробітними внаслідок банкрутства 90% вугільних 
шахт Польщі. Більшість з останніх були неефективні і не мо-
гли й надалі працювати без державної підтримки, тому уряд 
прийняв рішення їх ліквідувати відразу. Поодинокі шахти 
приватизували. У той час залишились без роботи 75 % шах-
тарів. 

У свою чергу, фермери, які боялися приєднання Польщі до 
ЄС, в кінцевому підсумку виграли: вони отримали доступ до 
великого європейського ринку збуту власної сільськогосподар-
ської продукції, але найголовнішим стало те, що Європейсь-
кий Союз почав надавати фермерам дотації. Зокрема на мо-
дернізацію польських господарств із бюджету ЄС було виді-
лено понад 1,5 млрд євро. 

Загалом Польща є одним із найбільш успішних прикладів 
пристосування країни до конкурентного середовища ЄС. До 
того ж, досвід Польщі відхиляє тезу про те, що приєднання 
країни до ЄС відразу спровокує уповільнення торговельних ві-
дносин із сусідами на сході. Якщо у 2004 році частка Росії у 
структурі сумарного обсягу експорту Польщі становила 
1,7 % , то у 2012 році значення цього показника зросло до 5,4 %. 

Від часу вступу Польщі до ЄС перша встигла одержати 
з бюджету ЄС на 20 млрд євро більше, ніж становили її член-
ські відрахування. Насамперед, за ці кошти здійснюється бу-
дівництво і ремонт автостради та залізничних мереж. Бі-
льше того у 2012 році кількість інвестиційних проектів у 
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Польщі зросла на 22 % - це найвищий показник серед держав 
Європи. Протягом дев’яти років членства у Євросоюзі межу 
безробіття у країні вдалося скоротити майже вдвічі -  до 
11 % у 2013-му році. Жителям Польщі стало простіше 
розв’язувати і свої житлові проблеми: кредити на придбання 
житла стали бути більш дешевими і доступними. Сьогодні, 
національні банки оформляють іпотеку на 35 років під 5-8 % 
річних. У свою чергу, ціна квадратного метра житла, напри-
клад, у новобудові Варшави,  становить 700-800 Євро. Вели-
чина же середньої заробітної плати на промислових підпри-
ємствах, за даними головного управління статистики респу-
бліки Польща, зараз складає майже 820 євро. 

Проте інтеграція Польщі до ЄС принесла й мінуси. 
Перш за все, у підприємствах Польщі постійно має місце 

дефіцит кадрів, оскільки близько 2 млн висококваліфікованих 
робітників виїхали за кордон. З іншого боку, країні так і не 
вдалося уникнути закриття ряду національних підприємств, 
які на практиці виявилися неконкурентоспроможними. Най-
кращий приклад -  визнання банкрутами двох відомих польсь-
ких судноверфей у містах Гдиня та Щецинь. До того ж, пер-
манентне збільшення розміру зовнішнього боргу Польщі (на 
кінець 2012 року його розмір перевищив $ 364 млрд) створює 
небезпеку скорочення соціальних виплат, мінімальних заробі-
тних плат і пенсій, а також зростання податкового тиску 
для бізнесу. 

Латвія: стримана допомога. 
Заявку на приєднання до ЄС Латвія подала ще в 1995 

році. У 2004-му році спільно із іншими дев'ятьма державами 
Латвія стала повноправною країною-членом Європейського 
Союзу. Маленькій країні Прибалтики із чисельністю насе-
лення майже 2 млн осіб здавалось вигідним кроком - приєдна-
тись до дружньої європейської сім’ї. Від вступу до ЄС латвійці 
сподівались одержати фінансову допомогу на економічний ро-
звиток, прагнули вільно пересуватись теренами Європи і мрі-
яли, що Латвія зможе перетворитись у туристичну Мекку. 
Які наслідки для Латвії мали місце на практиці? Серед здо-
бутків - членство в ЄС дало змогу їй значно розширити тор-
говельні відносини з європейськими країнами, наростити об-
сяги продажу власних товарів. "Якщо бізнес взаємодіє з 
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іншими європейськими державами, то перебування в зоні ЄС,  
робить правила роботи більш простими і прозорими. Окремі 
виробники починають маркувати на своїх товарах не «Виго-
товлено в Латвії, а «Вироблено у ЄС», що додає продукту зна-
чної цінності в очах споживача", - зазначає в інтерв’ю Корес-
понденту партнер комунікаційного агентства «А.В.Olsen & 
Partners / Scholz & Друзі Riga» Ольга Козак. 

З іншої сторони, окремі обмеження ЄС мали надзви-
чайно погані наслідки для виробників із Латвії. "Внаслідок 
уведення жорстких виробничих квот на цукор в Латвії закри-
лись всі цукрові заводи. І якщо в минулому це питання можна 
було пролобіювати на державному рівні, то, коли йдеться про 
директиви ЄС, все ускладнюється, оскільки вони прийма-
ються на найвищому політичному рівні", - розповідає Козак. 
Негативним моментом стало й те, що приєднання до Євро-
пейського Союзу не допомогло Латвії протистояти викликам 
світової економічної кризи. Фінансова підтримка інтеграцій-
ного угруповання була недостатньою і у 2008 році Латвія     
вийшла на передові позиції серед країн-членів ЄС за чисельні-
стю людей, які проживають на межі бідності, - до таких було 
віднесено 26% її жителів. У 2009-му латвійський ВВП змен-
шився на 17,8% і продемонстрував найгіршу динаміку ВВП в 
світі. Рівень безробіття сягнув позначки 17%. В країні розпо-
чалися масові протести, які з мирних мітингів перейшли до 
категорії заворушень і безладів. Зараз Латвія функціонує у 
режимі жорсткої економії, а величина заробітних плат ла-
твійців продовжує залишатись нижче докризового рівня: 
якщо в 2008 році середньомісячна зарплата в країні складала 
680 євро, то в 2013-му її рівень не перевищував 500 євро. 

Греція: дива не вийшло. 
Досвід Греції по-праву може виступати у ролі антирек-

лами членства держави в ЄС. Шлях країни до ЄС розпочався 
досить давно, а саме у 1981 році. Від приєднання до європейсь-
кої сім'ї греки сподівались отримати підвищення рівня 
життя, прискорення розвитку економіки і зниження рівня 
злочинності. У той час це була сильна і багата держава. 

В 2001-му році Грецію було віднесено до групи розвинених 
держав світу. Тоді вона була провідним інвестором в еконо-
міки майже всіх сусідніх балканських країн. Наприклад, в 
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2006 році  Національний банк Греції придбав 46 % акцій Туре-
цького Фінансбанк і 99,44% акцій банку Сербії -  Vojvodanska. 

Проте економічний розквіт тривав недовго – вже у 2009-
му Греція опинилась у складному фінансовому становищі: де-
фіцит бюджету країни склав 12,7% ВВП при дозволених 3% у 
єврозоні. І що лише не робив уряд Греції - і здійснили масштаб-
ну приватизацію, і два рази випускали глобальні облігації, - 
фінансовий стан Греції все-рівно погіршувався. Навесні 2010-
го року країна опинилася на межі дефолту. Останнього вда-
лося уникнути лише через фінансову допомогу 16 країн-членів 
ЄС і МВФ, які разом перерахували Греції 110 млрд євро на про-
тистояння наслідкам економічної кризи. Проте ці кошти 
країні надали за умови, що вона зменшить соціальні видатки 
і зарплати, підвищить пенсійний вік, збільшить податки. На 
нову соціальну політику греки відреагували відразу хвилею 
масових протестів і заворушень. Всі свої економічні негаразди 
жителі Греції пов’язують із реформами, які їм наполегливо 
радив провести ЄС. "У нас практично було ліквідовано бавов-
ництво. Фермери викорчували половину всіх плантацій згідно 
розміру квот ЄС. І не лише бавовни. Виробничі квоти запро-
ваджувались по відношенню до багатьох продовольчих това-
рів: молоко, м'ясо, оливкова олія, персики і апельсини. За пере-
виробництво грецьких фермерів штрафували", - пригадує гре-
цький економіст-аналітик Янніс Зервасіс. З мапи Греції через 
деякий час зникли цукрові заводи і трикотажні фабрики, 
стали банкрутами судноверфі, морські порти продавалися, 
масово викорчовувалися виноградники і проводилась вирубка 
плантацій плодових і оливкових дерев. Разом із тим, приваб-
ливі з інвестиційної точки зору державні підприємства пос-
тупово виставлялися на продаж. Їх із радістю викуповували 
заможні європейські компанії. Наприклад, завод з виробниц-
тва відомого грецького коньяку Metaxa зараз перебуває у влас-
ності британського Grand Metropolitan. 

Якою зараз є Греція? У 2013 році країна була включена в 
усі підручники з макроекономіки як перша у світі держава, що 
позбулась статусу розвиненої країни. До того ж, зовнішній 
державний борг Греції постійно зростає: протягом останніх 
десяти років він зріс майже вдвічі і вже у першому півріччі 
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2013 року досягнув позначки 321 млрд євро. Рівень безробіття 
в Греції сягнув рекордних 27%. 

 
Джерело: ЄС або NO? Чим привабливий Євросоюз? // Кореспондент. – 

21.02.2014. - №7. – С. 34-37. 
 
 
Запитання до кейсу: 
1. Які цілі переважно переслідують країни, що прагнуть 

вступити до ЄС? 
2. Які держави Центрально-Східної Європи отримали 

найбільше економічних вигод від вступу до ЄС, а які – більше 
економічних втрат? Відповідь обґрунтуйте.  

3. Чи вважаєте ви, що ЄС (його економічна політика) ви-
нен у глибокій економічній кризі Греції. Чому? 

4. Яким на вашу думку має бути подальший механізм ін-
теграції  економіки України до ЄС? 

 
 

8.2. Економічні наслідки від запровадження 
поглибленої та всеохоплюючої зони вільної 
торгівлі між Україною та ЄС 
 
Ключовою складовою Угоди про асоціацію між Ук-

раїною та ЄС є положення про створення поглибленої 
та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ). Вар-
то нагадати, що вона є однією із найбільш амбітних дво-
сторонніх угод, які укладав будь-коли Європейський 
Союз. Прогнозується, що ПВЗВТ у довгостроковій пер-
спективі має надати Україні імпульс для розвитку її   
зовнішньої торгівлі та економічного зростання внаслі-
док лібералізації торговельного режиму (ліквідації та-
рифів та квот) між сторонами, гармонізації законодав-
ства і нормативно-регуляторної бази. В цілому від 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС очікуються 
політичні, економічні і соціальні наслідки, а також ряд 
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переваг для вітчизняних виробників товарів і спожива-
чів (див. рис. 8.1). 

 
Рис. 8.1. Політичні, економічні і соціальні нас-

лідки для нашої держави від підписання Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС (ПВЗВТ)2 

 
Положення щодо поглибленої та всеохоплюючої 

зони вільної торгівлі було представлено у 15 главах, 
25 додатках та 2 протоколах. Зокрема, згідно Глави 1 
«Доступ до ринку» після офіційного започаткування 
ПВЗВТ (з 01.01.2016 р.) між Україною та ЄС значна    
кількість імпортних та експортних мит була ліквідо-
вана. В цілому, Україна та ЄС скасували ввізні мита на 
близько 97 % та 96,3 % тарифних позицій відповідно. 
Для промислових товарів лібералізація торгівлі озна-
чала миттєве скасування діючих імпортних мит на аб-
солютну більшість товарів (82,6 % – Україна та 91,8 % – 
ЄС). Стосовно решти товарів, то для них було встанов-
лено перехідний період. У свою чергу, для легкових ав-
томобілів та одягу, що був у вжитку, було передбачено 
                                                           

2 побудовано автором 
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Спрощення переміщення    
робочої сили через 

митний кордон 

 Втрати від зменшення імпортного мита 
 Втрати від зменшення експортного мита 
 Доходи від ПДВ та обсягів торгівлі 

  Збільшення інвестицій 
  Збільшення доходів від експорту 
  Втрати від конкуренції 

 

 Розширення асортименту 
  Оптимальні ціна-якість 
  Захист прав споживачів 
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використання спеціальних інструментів захисту. Від 
моменту тимчасового застосування Угоди та її ратифі-
кації, відносно сільськогосподарської продукції Укра-
їна скасувала мита на 35,2 % тарифних лінії, тоді як ЄС 
− на 83,1 %. Варто зазначити, що по іншим видам про-
дукції, а саме по 52 % тарифних ліній Україна започа-
ткувала перехідні періоди тривалістю від 1 до 7 років, 
на 9,8 % – часткову лібералізацію і на 3,0 % – безмитні 
тарифні квоти. Врешті-решт, це означає, що для най-
більш чутливих галузей української економіки поглиб-
лена та всеохоплююча зона вільної торгівлі надає бі-
льше часу для адаптації до більш конкурентного     ри-
нкового середовища, даючи вітчизняним споживачам 
доступ до більшого асортименту продовольчих товарів 
за нижчими цінами. У свою чергу, Європейський Союз 
визначив перехідні періоди на 2,0 % тарифних ліній 
(тривалістю 3 та 7 років), а по найбільш чутливих това-
рах (14,9 %) було запроваджено доступ в межах безмит-
них тарифних квот. Останні були надані нашій дер-
жаві по групі зернових, свинині, яловичині та птиці, а 
також по деяким іншим сільськогосподарським продук-
там. З іншого боку, Україна та країни-члени ЄС дій-
шли згоди в тому, що від моменту набуття чинності 
Угоди про зону вільної торгівлі вони не будуть застосо-
вувати у двосторонній торгівлі нових експортних мит, 
тоді як діючі сьогодні в Україні експортні мита мають 
бути поступово відмінені протягом 10 наступних років. 
Однак, за окремими товарними групами, наприклад, 
насінню соняшнику, шкіряній сировині, певних видах 
брухту чорних і кольорових металів було запроваджено 
механізм спеціального захисту, яким передбачено 
сплату додаткового збору. Загальний строк дії даного 
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захисного механізму становить 15 років.3 Стосовно не-
тарифних бар’єрів у зовнішній торгівлі товарами, то 
Угода інкорпорує певні базові правила СОТ, зокрема, 
які належать до національного режиму, заборони обме-
ження імпорту та експорту, а також порядку державної 
торгівлі тощо. Іншими словами, для часткового замі-
щення імпорту товарів, які виробляються вітчизня-
ними виробниками в умовах ПВЗВТ доцільно викорис-
товувати саме нетарифні методи, технічні бар’єри – 
квоти, ліцензування ввезення. Останні широко застосо-
вуються ЄС при доступі іноземних товарів на його ри-
нок.4 

Ліквідація чи зниження мит на ввезення товарів у 
рамках поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгі-
влі має стимулювати експорт. Очікувалось, що внаслі-
док лібералізації торговельного режиму українські екс-
портери мають заощаджувати щороку 487 млн євро. 
Натомість, у результаті скасування вітчизняних ввіз-
них мит, європейські експортери повинні зберегти 
391 млн євро в рік. Зокрема, агропродовольчий сектор 
економіки України прогнозовано мав отримати найбі-
льший економічний ефект у короткостроковій перспек-
тиві внаслідок зменшення імпортних мит з боку ЄС:            
330 млн євро для сільськогосподарської продукції та 
53 млн євро для переробленої сільськогосподарської си-
ровини (див. рис. 8.2.).  

Також для аграрної галузі очікуються позитивні 
динамічні (довготермінові) ефекти. Прогнозується збі-
льшення надходжень прямих іноземних інвестицій, у 
тому числі у формі створення нових спільних 
                                                           

3 ЄС-Україна: поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/virtual_ 
library/dcfta_guidebook_web.pdf. – Назва з екрана. 

4 Кваша С.М. Імпорт агропродовольчої продукції та можливості його заміщення 
національним виробництвом / С.М. Кваша, В.І. Власов, Н.В. Кривенко, Б.В. Духниць-
кий // Економіка АПК. – 2014. - №5. – С. 19. 
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агропромислових підприємств. Запровадження нових 
технологій виробництва та переробки сільськогоспо-
дарської продукції має гарантувати захист внутріш-
нього споживача від неякісного імпорту. Більше того, 
передбачається розбудова транспортно-логістичної ін-
фраструктури України5. Як наслідок це має сприяти 
покращенню рівня життя людей у сільській місцевості. 

 
Рис. 8.2. Структура прогнозованих економічних 

вигод для українських експортерів від поглибленої і 
всеохоплюючої зони вільної торгівлі (від скасування 
мит), %6 
 

У свою чергу, після офіційного запровадження 
зони вільної торгівлі з країнами-членами ЄС Україна 
знизила імпортні мита на продукцію машинобуду-
вання та побутові пристрої на загальну суму до 
75,2 млн євро. Для транспортних засобів наша держава 
зобов’язалась скасувати ввізні мита на суму 117,3 млн 
євро. 
                                                           

5 Кваша С.М. Сучасні тенденції зовнішньоекономічної діяльності в аграрному се-
кторі України / С.М. Кваша, В.І. Власов, Б.В. Духницький // Актуальні проблеми розви-
тку сучасної економіки: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-
конференції, 13-14 березня 2014 р. – Дніпропетровськ: ФОП «Дробязко С.І.», 2014 – С. 10-
13. 

6 Побудовано авторами на основі Угоди про поглиблену і всеохоплюючу зону ві-
льної торгівлі. 
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Також в рамках трансформації зовнішньоторгове-
льного режиму було лібералізовано торгівлю текстиль-
ними виробами. У цьому сегменті економічні вигоди 
українських та європейських експортерів складати-
муть майже 24,4 млн євро та 8,7 млн євро відповідно. 
Проте з метою захисту вітчизняної текстильної проми-
словості від зовнішньої конкуренції через можливе зро-
стання імпорту вживаного одягу (секонд-хенду) було 
запроваджено спеціальні умови лібералізації. Зок-
рема, одночасно із поступовим (впродовж 5 років) ско-
роченням ставки імпортного мита повинні застосовува-
тись так звані вхідні ціни (мають встановлюватись в 
євро у розрахунку за кілограм чистої ваги).  

Скасування зі сторони ЄС мит на ввезення продук-
ції хімічної промисловості надає змогу українським ви-
робникам і експортерам заощаджувати 26,8 млн євро 
щороку, тоді як економічний виграш для європейських 
постачальників хімічної продукції від ліквідації імпор-
тних мит нашою державою складе 64,3 млн євро.7 

Для отримання більшого економічного ефекту від 
торговельної інтеграції з ЄС важливо розвивати міжна-
родну кооперацію. Так, на переконання відомого укра-
їнського вченого-економіста В.М. Гейця «… реалізу-
вати потенціал у розвитку торгівлі з ЄС можна в межах 
розширення кооперації між українськими та європей-
ськими асоціаціями товаровиробників, а не між компа-
ніями, які є часто конкурентами. Вихід на ринки ЄС 
можливий для компаній з іноземним (європейським) 
капіталом…».8 

 
                                                           

7 ЄС-Україна: поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/virtual_ 
library/dcfta_guidebook_web.pdf. – Назва з екрана. 

8 Геєць В.М. Динаміка процесів європеїзації у сфері економіки України: рік пер-
ший / В.М. Геєць // Матеріали круглого столу «Стратегічна панорама», 2016. - №1. – С. 85. 
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8.3. Безвізовий режим між Україною та ЄС і 
діяльність Урядового офісу з питань європей-
ської інтеграції 
 
Одним із важливих кроків України на шляху до 

економічної інтеграції з Європейським Союзом  є забез-
печення свободи пересування людей в межах угрупо-
вання, що було реалізовано в контексті безвізового діа-
логу. 

У вересні 2008 р. на Паризькому саміті Україна-
ЄС офіційно розпочався діалог стосовно лібералізації 
ЄС візового режиму для громадян нашої держави. 

У листопаді 2010 р. на саміті Україна-ЄС нашій 
державі було представлено План дій лібералізації ЄС 
візового режиму для України. Цей План було розроб-
лено за філософією та логікою «дорожніх карт», які 
були раніше надані Співтовариством балканським дер-
жавам, де пізніше було скасовано візовий режим з кра-
їнами-членами ЄС. 

Варто зазначити, що Україна стала першою дер-
жавою після Балканського регіону, якій ЄС надав поді-
бний документ. Це стало підтвердженням того, що Єв-
ропейський Союз готовий до наступного поглиблення 
взаємовідносин з Україною щодо міжнародної міграції 
людей. 

Реалізація Плану дій стало важливим інструмен-
том для здійснення реформ не тільки у міграційно-ві-
зовій, але й в інших суміжних сферах. 

Так, зокрема, План дій містив ряд чітких крите-
ріїв ЄС, які були згруповані у 4 блоки: 

1) безпека документів, у тому числі питання біоме-
трики; 

2) протидія нелегальній міграції, включаючи реад-
місію; 
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3) гарантування громадського порядку та безпеки; 
4) забезпечення основоположних прав та свобод 

людини. 
План дій реалізується у 2 фази: в рамках першої 

(законодавчої) у відповідність до стандартів ЄС гармо-
нізується законодавство та нормативно-правові акти у 
конкретних сферах; під час другої (імплементаційної) – 
впроваджується реалізація модернізованого законо-
давства на практиці і забезпечується його функціону-
вання відповідно до стандартів ЄС, національної прак-
тики у сферах, охоплених Планом дій. 

23 червня 2014 р. Рада ЄС із закордонних справ 
схвалила рішення щодо завершення процесу вико-
нання Україною першої і перехід до другої фази Плану 
дій стосовно лібералізації ЄС візового режиму для Ук-
раїни. 

В цілому впродовж безвізового діалогу Україна-ЄС 
Європейською Комісією було підготовлено 6 доповідей 
стосовно прогресу України у виконанні критеріїв 
Плану дій. Їх виконання дозволило 20 квітня 2016 р. 
Єврокомісії подати на розгляд Європейського Парламе-
нту та Ради ЄС законодавчу пропозицію про внесення 
змін до Регламенту Ради (ЄС) № 539/2001 від 
15.03.2001 р. щодо запровадження ЄС безвізового ре-
жиму для громадян України. 

17 листопада 2016 р. на засіданні Комітету постій-
них представників при ЄС (COREPER) було схвалено 
рішення щодо початку переговорів між Європейською 
Комісією, Радою ЄС і Європейським Парламентом сто-
совно скасування візового режиму для громадян Укра-
їни. 

6 квітня 2017 р. Європарламент схвалив законода-
вчу пропозицію щодо запровадження ЄС безвізового ре-
жиму для України. Пізніше, 11 травня 2017 р. Рада ЄС 
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схвалила рішення щодо безвізового режиму з Украї-
ною.  

Врешті-решт, 11 червня 2017 р. вступило в силу 
рішення про запровадження Європейським Союзом 
безвізового режиму для України. 

Варто зазначити, що з ціллю забезпечення належ-
ного виконання завдань у галузі європейської інтегра-
ції та виконання умов Угоди про асоціацію урядом на-
шої держави було створено Урядовий офіс з питань єв-
ропейської інтеграції, що знаходиться у структурі Сек-
ретаріату Кабінету Міністрів України. 

Згідно затвердженого 13 серпня 2014 р. урядом Ук-
раїни Положення про Урядовий офіс на нього покла-
дені наступні завдання: 

- координувати діяльність органів виконавчої 
влади щодо розроблення та реалізації заходів, які на-
цілені на виконання Угоди про асоціацію між Украї-
ною та ЄС, інших міжнародних договорів нашої дер-
жави в контексті питань європейської інтеграції і дого-
ворів між Україною та ЄС; 

- планувати, здійснювати моніторинг та оцінювати 
ефективність і результативність виконання завдань у 
галузі інтеграції України до ЄС, у тому числі з вико-
нання Угоди; 

- координувати діяльність органів виконавчої 
влади з розроблення проектів законодавчих та інших 
нормативно-правових актів, спрямованих на вико-
нання Угоди, інших міжнародних договорів України з 
питань європейської інтеграції і договорів між Украї-
ною та ЄС; 

- удосконалювати системи та механізми координа-
ції роботи органів виконавчої влади у галузі європейсь-
кої інтеграції. 
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Урядовий офіс має виконувати функції секретарі-
атів Ради та Комітету асоціації між Україною та ЄС зі 
сторони України. До того ж, Офіс підзвітний Прем’єр-
міністру України, Віце-прем’єр-міністру України (ком-
петентний з питань європейської інтеграції), а також 
Міністру Кабінету Міністрів України. 

В структуру Урядового офісу закладено 3 управ-
ління: стратегічного планування, аналітичного забез-
печення, координації та моніторингу. 

Штатна чисельність працівників Урядового 
офісу – 31 особа. Його керівний склад, крім заступника 
Міністра Кабінету Міністрів – директора Урядового 
офісу також передбачає наявність посади Першого за-
ступника директора Урядового офісу та 3 заступників 
директора. Останні виконують функції керівників на-
ступних управлінь: стратегічного планування, аналі-
тичного забезпечення, координації та моніторингу.9 

 
ДІЛОВА ГРА 

«Щоби Польска не згінела?» 
 
Завдання:  
Група студентів поділяється на три команди, ко-

жна з яких після читання тексту, представленого ни-
жче, захищає наступні позиції: 

 

Команда 1 – Еміграція українців до республіки Польща 
дасть можливість активізувати процес європейської інтег-
рації нашої держави і буде стимулювати економічне зрос-
тання. 

Команда 2 – Еміграція населення нашої держави до 
Польщі ще більше ускладнить економічну ситуацію в Україні. 

Команда 3 – Еміграція українців до Польщі не призведе 
до структурних змін в економіці України. 

                                                           
9 Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: https://mfa.gov.ua/ua 
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Наші співвітчизники, які знайшли роботу у сусідній 
Польщі, тепер є важливим ресурсом польської економіки. Їхня 
чисельність постійно продовжує зростати: кількість студе-
нтів з України протягом останніх трьох років збільшилась у 
сім разів, а робітників-мігрантів - в 2,5 раза. 

Емігрувати назавжди до Польщі – це те рішення, яке 
прийняла для себе мешканка Львову Олена Урбан. З одного 
боку, її чоловік (білорус із польським корінням) давно мав на-
міри переїхати жити на історичну Батьківщину. З іншого 
боку - до такого важливого кроку сім’ю підштовхнула війна 
на сході держави і проросійські настрої в Білорусі, де под-
ружжя мешкало впродовж останніх трьох років. “Для нас ва-
жливо було знову потрапити у середовище однодумців, в дер-
жаві, яка сповідує цінності цивілізованого світу,- говорить 
пані Урбан.- Ми хочемо прожити життя у Польщі, вирос-
тити своїх дітей поляками і католиками, працювати, спла-
чувати податки і робити все, що робить кожен середньоста-
тистичний громадянин”. Молоді люди вже рік як переїхали 
жити до столиці Польщі. Тиждень тому пані Урбан отри-
мала дозвіл на перебування на території країни впродовж на-
ступних трьох років. Її чоловік має карту поляка, яка надає 
її власнику всі права громадянина Польщі, за виключенням 
виборчого. В цілому подружжю подобається нове місце прожи-
вання. Якість життя у Польщі є вищою, ніж в Україні чи Бі-
лорусі: кращий стан доріг, краще надання державних і медич-
них послуг. Однак головним тут є прозорі правила ведення бі-
знесу. Для подружжя останнє є важливою умовою, тому що 
вони - приватні підприємці. 

Сусідні країни приваблюють до себе все більше співвіт-
чизників, причому різних прошарків суспільства: сезонних ро-
бітників, студентів, висококваліфікованих кадрів, біженців 
з Криму та Донбасу. 

Порівняно із докризовим періодом (2013 р.), у 2015 р. чи-
сельність українців, яким було надано право на тимчасове або 
постійне проживання у Польщі, зросла у чотири рази. Зок-
рема, кількість виданих попереднього року поляками дозволів 
на тимчасове проживання склала 35,2 тис., а постійних - 6,4 
тис. осіб. Станом на 2015 р. загальна чисельність українців з 
урахуванням постійних мешканців, сезонних робітників і 
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студентів на території республіки Польща досягла 1 млн 
осіб. Про це зазначила Беата Шидло, прем'єр-міністр 
Польщі. 

Уряд Польщі радий гостям із України. Для заохочення 
трудових емігрантів, фахівців та студентів в країні започа-
тковують нові програми лояльності. Ціль офіційної Варшави 
є простою: ліквідувати дефіцит трудових ресурсів на поль-
ському ринку праці та освіти, який виник після вступу 
Польщі до ЄС і, як наслідок, масової еміграції поляків у країни 
Західної Європи. 

Зараз робота у Польщі є найбільш популярною серед віт-
чизняних заробітчан, про що говорять у групі Transnational 
Consulting Services, яка допомагає українцям шукати роботу 
за кордоном. До того ж, польські роботодавці також є най-
більш активними в Україні поміж інших іноземців. Вони шу-
кають як робочі руки - від штукатурів до збирачів полуниці, 
так і мізки - лікарі та програмісти. 

Протягом останніх трьох років чисельність українців, 
які працюють у республіці Польща, збільшилась в 2,5 рази. За-
раз їх, згідно даних польського міністерства сім'ї, праці та  
соцполітики за 2015-й рік, вже 762,7 тис. осіб. А в цілому з 
урахуванням всіх категорій - майже 1 млн осіб. 

“До 2013 року чисельність українських працівників вза-
галі не переважала позначку у 130 тис.осіб, і поляки плакали, 
що немає кому яблука збирати,- пригадує Олена Малиновська, 
головний науковий співробітник відділу соціальної безпеки 
Національного інституту стратегічних досліджень. - Криза 
і війна створюють ситуацію, коли людям потрібно шукати 
роботу хоч десь”. 

Низькокваліфіковану роботу у Польщі отримати дуже 
легко - роботодавці самі формують і передають заявки до     
місцевих органів влади. Для сезонної роботи (п'ять-шість мі-
сяців) нашим співвітчизникам взагалі не потрібен спеціаль-
ний дозвіл, варто лише отримати візу. Чоловіки переважно 
працюють різноробочими на об’єктах будівництва, тоді як 
жінки працевлаштовуються у сільському господарстві або  
роблять прибиральницями і доглядальницями. Середня заро-
бітна плата у цій сфері становить майже $500 на місяць. 
Поляки від такої роботи відмовляються або виконують її за 
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набагато більші гроші в Німеччині або Великобританії. 
Проте для українців, насамперед із депресивних регіонів, за-
значені заробітки є привабливими. 

На цій основі у Польщі, навіть, виник новий різновид бі-
знесу – відкриваються сервіси та агентства, які допомагають 
українським робітникам контактувати із польськими робо-
тодавцями. Про це зазначає Даніель Дзевіт, засновник пор-
талу PracaDlaUkrainy.pl (Робота для України). Правда, афе-
ристів тут вистачає: вони можуть отримати гроші за пос-
луги з довірливих українців і натомість не допомогти з пошу-
ком роботи. Або забирати із працевлаштованих половину їх-
ніх доходів. 

Поряд із сезонними роботами, серед наших співвітчиз-
ників стає бути популярною більш довготривала й серйозна 
зайнятість. Попит є на інженерів, офісних службовців, ліка-
рів, програмістів тощо. Однак для виконання такої роботи 
українці мають одержати спеціальний дозвіл. Але тих, хто 
перебуває у пошуку кращого життя бюрократичні перепони 
не зупиняють. У 2015 році, порівняно з 2014-м роком, кіль-
кість запитів на одержання відповідних  документів з боку 
українців зросла вдвічі, досягнувши величини у 54,7 тисячі. 
“Українці потрібні Польщі. Від роботодавців у Польщі я чую 
лише найкращі відзиви. Це розумні і працьовиті люди,- роз’яс-
нює Дзевіт.- І це не тільки прибиральниці, як здається зі сте-
реотипів, а прекрасні програмісти, лікарі й педагоги". 

Однією із українок, яка спромоглася зламати ці стерео-
типи, стала Марина Пономаренко, спеціаліст із питань 
міжнародних клієнтів Гданського політехнічного універси-
тету. Марина переїхала до Польщі у 2010-му, перед цим здо-
бувши вищу освіту у НТУУ КПІ і поробивши рік у великій між-
народній фірмі. "Я усвідомила, що в Києві ніколи не зможу 
придбати житло і жити настільки незалежно, як мені б 
цього  хотілося",- пригадує Пономаренко. Саме тому наша 
співвітчизниця емігрувала до Польщі, де отримала ще одну 
вищу освіту і зрештою доробилась до престижної посади в од-
ному із найбільш зручних і респектабельних міст Польщі - 
Гданську. Зараз Марина допомагає здобути польську освіту 
українським студентам. “Все більше і більше українців їде до 
Польщі,- ділиться інформацією Пономаренко.- Ні економічна 
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криза, ні вартість навчання в європейській валюті не стає на 
заваді нашим громадянам, щоб забезпечити собі краще май-
бутнє". 

Студенти – це ще один вагомий резерв еміграції україн-
ців до Польщі. У 2014 р. місцеві вузи стали найбільш популя-
рними серед молоді з України, які здобувають освіту за кордо-
ном. Згідно даних аналітичного центру CEDOS, протягом 
останніх восьми років чисельність українських студентів, які 
виїхали до республіки Польща зросла у 7 разів - з 2,8 тис. у 
2008 році до 20,7 тис. у 2015-му. 

Насамперед українців приваблює у сусідній країні геогра-
фічна і культурна близькість. Також прийнятними є низькі 
ціни на навчання, якщо проводити паралелі із іншими держа-
вами ЄС. Причому система освіти у Польщі різними спосо-
бами манить учнів зі сходу. Наприклад, у 2016 р. вартість на-
вчання для іноземців у державних вузах Польщі була знижена, 
слідуючи прикладу приватних навчальних закладів. В серед-
ньому ціна за надання освітянських послуг тут скоротилась 
у півтора-два рази: залежно від закладу освіти престижну 
професію на зразок журналістики, філології або міжнарод-
них відносин є можливість одержати в середньому за $1,2–
2,2 тис на рік. 

Інтерес до наших співвітчизників можна пояснити із де-
мографічної ситуації у Польщі, роз’яснює Олена Бабакова, 
журналіст Української служби Польського радіо. Вкінці 
1990-х і на початку 2000-х років отримати вищу освіту в 
Польщі стало бути модним трендом. У той час державні 
вищі учбові заклади створювали нові факультети, з'явилося 
багато приватних вишів. Далі стрімко почала скорочува-
тись кількість студентів: перш за все, дався в знаки демогра-
фічний спад 1990-х. Як наслідок нових студентів в останні 
роки фізично не вистачає. Саме завдяки молоді з України по-
ляки й усувають цей дефіцит. “Влада вже змирилася, що 
лише власниками карти поляка демографічну діру не зала-
тати. Тому поляки намагаються стимулювати до еміграції 
тих громадян, хто культурно і географічно близький. І тут 
українці є оптимальними кандидатами",- зазначає Бабакова. 

Тим громадянам, хто здобув вищу освіту у Польщі не по-
трібен дозвіл на роботу. Крім того, за період навчання вони 
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повністю оволодівають польською мовою та інтегруються у 
польське суспільство - це найкраще поповнення економічно ак-
тивного населення Польщі, каже Малиновська. Більшість 
студентів з України після завершення навчання не поверта-
ються додому. “Слід не забувати, що польський диплом - це 
також і вільний вихід на ринок праці всієї Європи. Це, очеви-
дно, для молодих українців є ще більш привабливим",- уточнює 
експерт. 

Проте, якщо на рівні держави нашим співвітчизникам 
раді як продуктивній робочій силі та рушію економіки, серед-
ньостатистичні поляки до українців ставляться не нас-
тільки привітно. Так, згідно даних Центру дослідження гро-
мадської думки Польщі, українці – це народ, до якого став-
ляться неоднаково місцеві поляки. Згідно з опитуванням, що 
проводились у 2015 році, 36% поляків відносяться до українців 
із симпатією, майже стільки ж - 32% - з антипатією, решта 
- нейтрально. 

Реальної агресії до емігрантів з України у Польщі немає, 
запевняє Бабакова, але має місце певна пихатість. Як гово-
рить мій знайомий поляк: “Нарешті ми одержали можли-
вість відчути себе німцями”,- жартує вона, говорячи про не-
гативний досвід поляків, які масово їдуть на роботу до розви-
неної Німеччини. 

Негативне ставлення до наших співвітчизників і різні 
стереотипи на зразок міфів про бандерівців і легкодоступних 
українок в останні роки стали активно брати на озброєння 
місцеві радикальні політики. Останні грають на європей-
ському побоюванні перед напливом мігрантів. 

Наприклад, нещодавно, Януш Корвін-Мікке, яскравий лі-
дер політичної партії Конгрес нових правих і кандидат на по-
саду президента Польщі, назвав Україну ворогом своєї дер-
жави, пояснюючи це тим, що "тут голосують за бандерівців". 

“Через радикальну риторику політиків росте ненависть 
до іноземців в цілому. Вона перш за все спрямована на пересе-
ленців з арабських країн. Але по українцях б'є рикошетом",- 
говорить Бабакова. Більше того, у громадянському суспільс-
тві в Польщі все частіше обговорюють теми минулого - про-
тистояння на Волині й інші образи, які "чинили" українці. 
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Втім, всі ці розмови малоймовірно, щоб призупинили 
зростання потоку емігрантів зі сходу, оскільки Польща й 
сама зацікавлена в них. 

Поряд із проблемою низької народжуваності (одна з най-
нижчих у Європі), Польща відчуває масовий відтік власної ро-
бочої сили у бік центральної та західної частини ЄС, перш за 
все до Німеччини та Великої Британії. У пошуках більш висо-
ких заробітків і соціальних  стандартів туди виїжджають 
польські різноробочі та інтелігенція. 

Питома вага тих, хто виїхав за кордон, згідно масшта-
бів 38-мільйонної Польщі, є значною. У Великій Британії по-
ляки займають перше місце серед іммігрантів: на 2015 рік у 
королівстві мешкає і працює 853 тис. поляків. В Німеччині, 
згідно за офіційними даними місцевої влади, громадян з 
Польщі працює близько 354 тис осіб - це на 51% більше, ніж 
було у 2011-му. 

Вільну нішу на ринку праці хтось повинен зайняти. А 
тому еміграція українців до сусідньої Польщі лише зроста-
тиме, переконаний в цьому Дзевіт. “Ми потрібні один од-
ному,- говорить він.- До 2050 року, щоб Польща не стала дер-
жавою самотніх людей літнього віку, до нас повинні приїхати 
5 млн осіб. Останні виступлять у ролі робочої сили, народять 
дітей і будуть працювати на наші пенсії". 

 

 Джерело: Галина Корба, Кристина Бердинских. Щоби Польска не 
згінела? // Новое Время. – 13.05.2016. - №17. – С. 44-47. 

 
 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 
1. Яким правовим документом було розпочато регулю-

вання процесу інтеграції України до ЄС? 
2. Коли Указом Президента України була ухвалена Про-

грама європейської інтеграції України? 
3. В межах якого документу у 2005 році було запропоно-

вано конкретний механізм адаптації вітчизняного зако-
нодавства до європейського? 

4. З яких основних етапів складався процес підписання 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС? 
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5. Коли Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула 
чинності у повному обсязі? 

6. Яка повна назва зони вільної торгівлі між Україною та 
ЄС?  

7. Чому вступ до ЄС є пріоритетним напрямом міжнарод-
ної економічної інтеграції України? Обґрунтуйте свою 
думку. 

8. Коли Верховна Рада України та Європейський Парла-
мент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між 
Україною та ЄС? 

9. Як ви можете охарактеризувати процес інтеграції еко-
номіки України до ЄС за всі роки незалежності нашої 
держави? 

10. До яких довгострокових економічних наслідків для віт-
чизняної економіки може призвести функціонування 
поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Ук-
раїною та ЄС? 

11. Коли вступило в силу рішення ЄС про запровадження 
безвізового режиму для України? 

12. Які розділи включає економічна частина Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС? 

 
 
ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 
1.Першим базовим правовим документом на міжна-

родному рівні, який розпочав регулювання процесу ін-
теграції України до ЄС була Угода _______________________. 
 

2. Який документ підпорядкував процес проведення 
внутрішніх реформ в Україні загальному політичному 
завданню - досягненню Копенгагенських критеріїв? 

а) План дій Україна-ЄС; 
б) Стратегія інтеграції України до ЄС; 
в) Програма європейської інтеграції України; 
г) Угода про асоціацію між Україною та ЄС. 
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3. Коли відбулось підписання політичної частини 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС? 

а) 9 серпня 2013 р.   б) 27 червня 2014 р. 
в) 30 березня 2012 р.   г) 21 березня 2014 р. 
 
4. Оберіть відповідність величини прогнозованих 

економічних вигод для українських експортерів від 
ПВЗВТ із назвою секторів вітчизняної економіки, в яких 
вони здійснюють свою діяльність: 

1) 330 млн євро А) Хімічна промисловість 
2) 24,4 млн євро Б) Текстильна галузь 
3) 26,8 млн євро В) Агропродовольче виробництво 

 
5. Коли Верховна Рада України та Європейський 

Парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціа-
цію між Україною та ЄС? 

а) 16 квітня 2013 р.   б) 5 травня 2015 р. 
в) 16 вересня 2014 р.   г) 01 січня 2016 р. 

 
6. Доповніть твердження: «Важливим елементом 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є положення 
про створення _____________________» 
 

7. Під час якого саміту у вересні 2008 р. було розпо-
чато діалог щодо лібералізації ЄС візового режиму для 
українських громадян? 

а) Римського;    б) Копенгагенського; 
в) Лісабонського;   г) Паризького. 
 
8. В якому році вступило в силу рішення про запро-

вадження Європейським Союзом безвізового режиму 
для України? 

а) 2010 р.     б) 2012 р. 
в) 2015 р.     г) 2017 р. 
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ГЛОСАРІЙ 

 
 

 
 

 
Адвалерне мито – це мито, яке встановлюється у про-

центах від митної вартості імпортованих або експортова-
них товарів. 

Активний торговельний баланс – це переважання 
вартості експорту товарів та/або послуг держави над варті-
стю імпорту товарів та/або послуг. 

Баланс міжнародних інвестицій – це статистичний 
звіт, який є похідним від платіжного балансу, що відобра-
жає зовнішні фінансові активи і зобов’язання держави. 

Бюджет Європейського Союзу (Budget of the European 
Union) – це основна фінансова база інтеграційних заходів, 
інструмент наднаціонального регулювання економік 
країн-членів ЄС і реалізації структурної політики в межах 
регіонального об’єднання.  

Валовий зовнішній борг  – це сумарна величина забор-
гованості країни, тобто всі зобов’язання резидентів перед 
нерезидентами країни щодо сплати основної суми боргу 
та/або відсотків у будь-який момент в майбутньому. 

Валюта – це платіжний засіб, який використовується 
з метою проведення міжнародних розрахунків, тобто гро-
шова одиниця певної держави. 
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Валютна монополія – це одностороннє право країни 
проводити операції із іноземною валютою, дорогоцінними 
металами та іншими цінностями. 

Валютне застереження – це зазначена у торговель-
них та інших міжнародних договорах умова, якою передба-
чається здійснювати страхування експортерів і кредиторів 
від ризику настання втрат від коливання валютного курсу. 

Валютний демпінг – це процес знецінення націона-
льної валюти для того, щоб збільшити експорт товарів і по-
слуг за кордон за цінами, які є нижчими від світових.  

Валютний кліринг – це міждержавні договори про 
обов'язкове зарахування взаємних зовнішніх вимог і зобо-
в'язань. 

Валютний коридор – це зафіксовані границі коли-
вання курсу валюти, які країна зобов'язується утримувати. 

Валютний курс – це вартість валюти певної держави, 
яка виражена у валюті іншої країни. Він є об’єктивним    
макроекономічним індикатором, який відображає реаль-
ний стан національного господарства і зовнішньоекономі-
чних відносин. 

Валютний ризик – це ризик настання фінансових 
втрат, який виникає при зміні обмінного курсу національ-
ної валюти до іноземної. 

Валютний союз − об'єднання країн, які офіційно до-
мовились використовувати у своїх економіках єдину гро-
шову одиницю, тобто реалізують спільну монетарну полі-
тику. 

Валютні інтервенції – це операції стосовно купівлі 
або продажу іноземної валюти, які уповноважений 
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здійснювати центральний банк країни для регулювання 
величини обмінного курсу національної валюти. 

Валютні обмеження – це заходи, які вживає уряд пе-
вної держави з метою регламентації операцій з валютами 
інших країн. 

Валютні резерви – це накопичені запаси іноземної ва-
люти, а також золота та інших міжнародних засобів пла-
тежу, які можуть бути використані для покриття дефіциту 
платіжного балансу країни. 

Валютні ринки – це офіційно визначені центри, на 
яких купується і продається валюта зарубіжних країн на 
підґрунті встановлення балансу між попитом і її пропози-
цією. 

Верховенство права – це основний правовий принцип 
і доктрина, згідно якої ніхто не може уникнути закону, дер-
жава не може покарати нікого, крім випадків порушення 
закону, а також нікого не можна засудити за порушення 
закону, крім випадків передбачених законом. 

Вільна торгівля – це різновид зовнішньої торгівлі, в 
яку держава практично не втручається, а її розвиток відбу-
вається на основі стихійних ринкових сил. 

Глобалізація – це закономірний і об’єктивний процес 
формування взаємозалежної та цілісної всепланетарної 
цивілізації.  

Глобалізація світової економіки – це закономірний і 
об’єктивний процес формування глибокої взаємозалежно-
сті національних економік, яка призводить до становлення 
єдиної економічної системи в межах всієї планети. 
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Демократія  – це такий політичний режим, при якому 
єдиним джерелом влади в країні виступає її народ.  

Державний бюджет − це система фінансових відно-
син між державою, з одного боку, і підприємствами, компа-
ніями, організаціями та населенням, з іншого, для форму-
вання та використання централізованого фонду грошових 
ресурсів, щоб задовольняти потреби суспільства.  

Дотація (лат. dotatio − «дар, пожертва») – це безпо-
воротна фінансова допомога, яка надається бюджету ниж-
чого рівня із бюджету вищого рангу без цільового змісту у 
тому випадку, коли передбачені видатки перевищують до-
ходи. 

Екологічна політика ЄС (англ. Environmental policy 
of the European Union) – це сукупність дій і заходів ЄС, 
спрямованих на забезпечення екологічних потреб насе-
лення країн-учасниць, підтримку екологічної безпеки та 
раціональне використання, охорону і відтворення природ-
них ресурсів. 

Економічна ефективність (англ. economic efficiency) – 
це співставлення результату здійснення економічної дія-
льності (впровадження економічних програм та заходів) до 
витрат ресурсів, які зумовили отримання даного резуль-
тату. 

ЕКЮ – це грошова одиниця Європейського Економіч-
ного Співтовариства, яку було запроваджено у 1979 р і 
включено до десяти валют країн Європи. Грошова одиниця 
екю передувала уведенню валюти євро. Розрахунки в екю 
проводилися до 1999 року, але лише у безготівковій формі.  

Ефект «відхилення торгівлі» – це економічний ре-
зультат, який виникає у випадку, коли  вітчизняні 
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споживачі відмовляються купувати товар у більш ефекти-
вного поза інтеграційного постачальника, надаючи пере-
вагу в його придбанні менш ефективному внутрішньо інте-
граційному джерелу поставки, що стало можливим за-
вдяки ліквідації імпортних мит у межах митного союзу.  

Ефект «створення торгівлі» – це економічний ре-
зультат, який виникає у випадку, коли вітчизняні спожи-
вачі відмовляються купувати товар у менш ефективного ві-
тчизняного постачальника, надаючи перевагу в його прид-
банні більш ефективному зовнішньому джерелу його пос-
тавки (імпорт), що стало можливим завдяки ліквідації ім-
портних мит у межах митного союзу. 

Євро – це головна валюта країн-членів Європейського 
Союзу, яку було офіційно запроваджено у 1999 р., а уведено 
в обіг – із 2002 р. 

Євровалюти – це валюти, які розміщуються на рахун-
ках зарубіжних банків і можуть вільно конвертуватись. 

Євродолари – це гроші, які представлені у доларах  
США і розміщені приватними особами та організаціями  
різних держав за межами США. 

Європейська Комісія (англ. the European Commis-
sion) – це наднаціональний політично незалежний (не пі-
дзвітний урядам країн-членів співтовариства) виконавчий 
орган Європейського Союзу. 

Європейська рада (англ. the European Council) – це ре-
гулярні зустрічі глав держав та урядів країн Європейсь-
кого Союзу. 

Європейський банк реконструкції та розви-
тку (англ. European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD)) – це міжнародний фінансово-
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кредитний інститут, який надає фінансову допомогу дер-
жавам Центрально-Східної Європи, щоб останні прово-
дили ринкові реформи, а також фінансує розвиток приват-
ного сектора економіки. 

Європейський дослідницький простір – це система 
програм і політичних інструментів, яка включає в себе ін-
ституційне середовище досліджень і розробок країн-членів 
Європейського Союзу та асоційованих членів для забезпе-
чення міжнародного науково-технічного співробітництва, а 
також − вільного переміщення наукових знань і мобільно-
сті дослідників. 

Європейський Парламент (англ. European Parlia-
ment) – це представницький орган ЄС (наднаціональний за 
своєю природою), який виконує законодавчу, наглядову і 
бюджетну функції в інтеграційному угрупованні. 

Європейський Союз (англ. European Union) – це об’єд-
нання європейських держав із своєрідним інституційно-по-
літичним устроєм, який не має аналогів в історії міжнарод-
них відносин. 

Європейський центральний банк – це головний банк 
єврозони, в якій в обігу перебуває валюта Євро. Він є голов-
ним елементом Європейської системи центральних банків. 

Євроринок – це частина світового ринку позичкових 
капіталів, де банки проводять депозитно-кредитні операції 
у євровалютах. 

Зміна клімату − це стійкі відхилення статистичних 
даних щодо погодних умов протягом тривалого часу (від де-
сятиліть до мільйонів років).  

Зона вільної торгівлі – це угода між державами про 
ліквідацію всіх тарифних і кількісних бар’єрів на взаємну 
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торгівлю. Однак кожна держава у цій зоні зберігає свій 
власний тариф та інші види інструментів протекціонізму 
щодо третіх країн; 

Зона преференційної торгівлі – це зона, в якій торгі-
вля здійснюється за пільговими умовами. Її можуть утво-
рити дві або більше країн, які прагнуть зниження рівня 
взаємних тарифів, зберігаючи існуючий рівень тарифів у 
торгівлі з третіми країнами. 

Квота (лат. quote − «скільки») − це адміністративне 
обмеження кількості виробництва або продажу продукції, 
що встановлюється на певний термін. У сфері зовнішньо-
економічної діяльності квота являє собою нетарифне обме-
ження кількості експорту або імпорту продукції на визна-
чений час. 

Компліментарність ( лат. сomplementum − «допов-
нення») – в рамках проведення спільної регіональної полі-
тики вона являє собою доповнення до механізму субсидій. 
При реалізації національних програм інститути ЄС зазви-
чай виділяють кошти тільки як додатковий ресурс. 

Конвергенція  (лат.  convergo – «зближую») – це процес 
зближення, сходження; в економічному контексті це збли-
ження економік різних регіонів.  

Людський капітал (англ. human capital)  − це накопи-
чений людиною, за рахунок інвестицій, певний резерв здо-
ров’я, знань, умінь і здібностей, який використовується або 
може бути використаний у сфері суспільного виробництва 
для підвищення продуктивності праці і як наслідок зрос-
тання доходів.  

Митний союз – це об’єднання країн, в якому скасову-
ються як тарифні так і нетарифні обмеження на взаємну 
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торгівлю та запроваджується єдиний зовнішній тариф на 
торгівлю із третіми країнами. 

Митний тариф (англ. customs tariff) – це інструмент 
зовнішньоторговельної політики і  регулювання внутріш-
нього ринку держави в процесі його економічної взаємодії 
із світовим ринком. 

Міжнародна економічна безпека – це такий стан еко-
номічної взаємодії країн, при якому унеможливлюється 
свідоме і цілеспрямоване завдання економічних втрат 
будь-якій державі світу. 

Міжнародна економічна інтеграція – це процес збли-
ження, взаємопроникнення, зрощування національних 
економік і формування цілісного регіонального господар-
ського комплексу. Це високий рівень інтернаціоналізації 
виробництва на основі розвитку глибоких стійких взає-
мозв’язків і поділу праці між національними господар-
ствами, що веде до поступового зрощування відтворюваль-
них структур. 

Міжнародна міграція робочої сили – це планомірний 
або стихійний процес пересування економічно активного 
населення між державами. 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) – це незалежна 
міжурядова валютно-кредитна організація, основною ме-
тою якої є забезпечення стабільності глобальної монетар-
ної системи. 

Нетарифні обмеження – це сукупність кількісних, фі-
нансових і прихованих інструментів регулювання зовніш-
ньої торгівлі. 

Партнерство – це особлива форма співробітництва 
між різними адміністративними рівнями (наприклад, ЄС, 
країна, регіон) з метою досягнення спільних цілей. 
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Політика згуртування – це переплетення регіональ-
ної і соціальної політики, коли обидві розглядаються як 
єдине ціле.  

Повна економічна інтеграція  − це об’єднання еконо-
мік двох або більше країн, де має місце реалізація єдиної 
економічної політики країнами-членами угруповання та 
створення наднаціональних органів управління із знач-
ними повноваженнями. 

Регіональна політика ЄС (англ. Regional Policy of the 
EU) – це стратегічна інвестиційна політика, яка націлена 
на всі регіони і міста ЄС з метою підсилити їх економічне 
зростання і підвищити якість життя людей. 

Світова економіка – сукупність національних госпо-
дарств, пов'язаних один з одним системою міжнародного 
поділу праці (МПП), економічними і політичними відноси-
нами. Універсальний зв'язок між національними госпо-
дарствами здійснюють міжнародні економічні відносини. 

Спільна аграрна політика ЄС (англ. the EU’s common 
agricultural policy (CAP) – це партнерство між сільським го-
сподарством та суспільством, а також – між Європою та її 
фермерами; це система норм і правил, яка здійснює регу-
лювання сфери виробництва і торгівлі сільськогосподарсь-
кою продукцією. 

Спільний ринок – це етап економічної інтеграції 
країн, що припускає вільне переміщення товарів, робіт і 
послуг, а також факторів виробництва – капіталів, трудо-
вих ресурсів і технологій. 

Сталий розвиток (англ. sustainable development) – це 
провідна доктрина, яка доводить необхідність досягнення 
балансу між задоволенням потреб людей, які проживають 
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сьогодні на планеті і спроможністю майбутніх поколінь ро-
бити те саме.  

Субсидіарність – це взаємодоповнюваність основних 
видів економічної політики, кожний з яких по-різному ре-
алізується в рамках ЄС залежно від рівнів суб'єктів інтег-
рації. Конкретні завдання вирішуються на тому рівні (ре-
гіональному, національному, міждержавному, наднаціо-
нальному), який виявиться найбільш ефективним. 

Суд Європейського Союзу (також Європейський суд, 
Суд справедливості) – є офіційною інституцією Європейсь-
кого Союзу, яка охоплює всю судову владу ЄС. 

Тарифна квота – це встановлений обсяг товару, в ра-
мках якого його ввезення або вивезення оподатковується 
за пільговою ставкою мита або взагалі без застосування 
мита. Коли величина тарифної квоти є повністю вичер-
пана, тоді можна й надалі імпортувати товар без обмежень, 
але при умові оплати більш високої ставки мита. 

Територіальне згуртування – це співробітництво у 
сфері поліпшення території, гармонійного розвитку в 
усьому ЄС. 

Цифрова економіка (англ. digital economy) − це сучас-
ний різновид економіки, в основі якої покладено принцип 
широкого застосування цифрових комп’ютерних техноло-
гій.  
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СТРАТЕГІЯ “ЄВРОПА 2020” 

(скорочена версія) 
 

Європа на порозі змін. Криза знищила роки еконо-
мічного та соціального прогресу та виявила структурні 
недоліки Європейської економіки. Тим часом, світ ру-
хається швидко, а довгострокові труднощі – глобаліза-
ція, тиск на ресурси, старіння населення – посилю-
ються.  

Європа може мати успіх, за умови якщо діятиме 
спільно, як Союз. Нам необхідна стратегія для того, щоб 
вийти з кризи сильнішими та перетворити ЄС на розу-
мну, стійку і всеохоплюючу економіку з високим рівнем 
зайнятості, продуктивності та соціальної згуртованості. 
Європа 2020 встановлює бачення соціальної ринкової 
економіки Європи 21-ого століття.  

Європа 2020 пропонує три взаємопосилюючі пріо-
ритети: 

- розумне зростання: зростання економіки, що ґру-
нтується на знаннях та інноваціях. 

- стале зростання: сприяння більш ефективному 
використанню ресурсів, розвитку більш екологічної та 
конкурентоспроможної економіки. 

- всеохоплююче зростання: стимулювання еконо-
міки з високим рівнем зайнятості, що сприятиме соціа-
льній та територіальній згуртованості. 
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ЄС має визначити рівень розвитку, який він хоче 
досягти до 2020 року. З цією метою Комісія пропонує 
такі ключові цілі для ЄС: 

- 75% зайнятого населення віком від 20 до 64 років. 
- Інвестування 3% внутрішнього валового проду-

кту ЄС у науково-дослідну діяльність. 
- Досягнення цілі "20/20/20" стосовно клімату/ене-

ргетики (включаючи скорочення емісії на додаткових 
30% за умови виконання необхідних вимог). 

- Частка осіб, що передчасно залишають школу, 
має бути нижчою за 10%, в той час як принаймні 40% 
молодого покоління повинно мати вищу освіту. 

- Зменшення чисельності осіб на порозі бідності на 
20 мільйонів. 

Ці цілі є взаємопов’язаними та критичними для 
нашого загального успіху. Для того, щоб кожна дер-
жава-член пристосувала стратегію "Європа 2020" до 
своєї ситуації, Комісія пропонує, щоб цілі ЄС були пе-
реформульовані у національні цілі та способи їх досяг-
нення.  

Ці цілі відображають три пріоритети щодо розум-
ного, сталого та всеохоплюючого зростання, але вони не 
є вичерпними: необхідно підкріпити їх широким колом 
дій на національному, міжнародному рінях та на рівні 
ЄС. Комісія висуває сім провідних ініціатив з метою 
сприяння прогресу за кожною пріоритетною темою: 

-"Інноваційний Союз" для покращення рамкових 
умов та доступу до фінансування досліджень та іннова-
цій, з тим щоб забезпечити перетворення інноваційних 
ідей на продукти та послуги, що сприятиме розвитку та 
створенню робочих місць. 

-  "Молодь у русі" для підвищення ефективності 
систем освіти та сприяння вступу молоді на ринок 
праці. 
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- "Програма в області цифрових технологій для 
Європи" – спрямована на прискорення розвитку висо-
кошвидкісного доступу в інтернет, з тим щоб компанії 
та домогосподарства мали змогу використовувати пере-
ваги єдиного ринку цифрових послуг; 

- "Європа з ефективним використанням ресур-
сів" для зменшення залежності економічного зростання 
від використання ресурсів, для підтримки переходу до 
низьковуглецевої економіки, збільшення викорис-
тання відновлюваних джерел енергії, модернізації на-
шої транспортної галузі та підвищення енергоефектив-
ності. 

- "Промислова політика в епоху глобалізації" 
для покращення економічного середовища, особливо 
для малих і середніх підприємств, і для підтримки роз-
витку міцної та сталої промислової бази, що є конкурен-
тоспроможною у світовому масштабі. 

- "Програма для нових умінь та робочих місць" 
для модернізації ринків праці та розширення можли-
востей людей завдяки розвитку їх навичок протягом 
життя з метою збільшення їх участі у трудовому житті 
і досягнення кращої координації між попитом і пропо-
зицією на трудові ресурси, в тому числі шляхом мобіль-
ності трудових ресурсів. 

- "Європейська платформа проти бідності" – 
спрямована на забезпечення соціально-територіальної 
згуртованості, щоб переваги економічного зростання та 
створених робочих місць розповсюджувалися на якнай-
ширше коло населення, а люди, що живуть в умовах бі-
дності і соціальної ізоляції мали можливість жити гід-
ним життям і брати активну участь в житті суспільства. 

Ці сім основних ініціатив згенерують зобов'язання 
як для ЄС, так і для держав-членів. Для вирішення 
проблем і досягнення цілей за стратегією "Європа 2020" 
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будуть повною мірою мобілізовані інструменти на рівні 
ЄС, зокрема єдиний ринок, фінансові важелі та інстру-
менти зовнішньої політики. Як безпосередній пріори-
тет, Комісія повинна розробити відповідний план дій 
для того, щоб сформулювати переконливу стратегію 
для подолання кризи, щоб провести реформу фінансо-
вої системи, забезпечити консолідацію бюджету на дов-
гостроковий розвиток та зміцнити координацію в рам-
ках Економічного та валютного союзу. 

Для досягнення результатів нам потрібне силь-
ніше економічне управління. "Європа 2020" буде буду-
ватися на двох стовпах: тематичний підхід, описаний 
вище, який об'єднує пріоритети та провідні цілі, а та-
кож національне звітування, що надасть допомогу дер-
жавам-членам розробити свої власні стратегії, щоб по-
вернутися до сталого зростання і стійкого державного 
бюджету. На рівні ЄС будуть прийняті комплексні ке-
рівні принципи, щоб охопити пріоритети і цілі ЄС. Дер-
жави-члени будуть отримувати конкретні рекоменда-
ції. У разі неадекватної реакції передбачаються політи-
чні застереження. Підготовка звітів про оцінку вико-
нання стратегії "Європа 2020" та Пакту стабільності і 
зростання проходить одночасно, за використання окре-
мих інструментів та збереження цілісності Пакту. 

Європейська Рада матиме у розпорядженні нову 
стратегію та буде її координатором. Комісія буде здійс-
нювати моніторинг прогресу в досягненні цілей, сприя-
тиме обміну політиками і розробці необхідних пропози-
цій щодо спрямування дій та стимулювання провідних 
ініціатив ЄС. Європейський Парламент буде провідною 
силою в мобілізації громадян та виступатиме одним з 
учасників прийняття рішень з ключових ініціатив. Ре-
комендується, щоб такий партнерський підхід розпо-
всюджувався на комітети ЄС, на національні 
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парламенти та на національні, регіональні та місцеві 
органи влади, на соціальних партнерів та на зацікав-
лені сторони і громадянське суспільство, з тим щоб ко-
жен брав участь в конкретизації цього бачення. 

Комісія пропонує, щоб у березні Європейською Ра-
дою був схвалений загальний підхід до стратегії та ке-
рівні цілі ЄС, а у червні – затверджені докладні пара-
метри стратегії, в тому числі комплексні керівні прин-
ципи та національні цілі. Комісія також чекає на коме-
нтарі і підтримку з боку Європейського Парламенту, з 
тим щоб стратегія "Європа-2020" мала успіх. 

 
1. ЧАС ЗМІН  

Криза знищила прогрес останніх років  
Недавня економічна криза не має прецедентів за 

наше покоління. Сталі здобутки економічного зрос-
тання і створення робочих місць, свідками яких ми 
були протягом останнього десятиліття, були знищені - 
наш ВВП впав на 4% у 2009 році, наші обсяги промис-
лового виробництва знизилися до рівня 90-х років, а 23 
млн. осіб, або 10% активного населення, в даний час 
безробітні. Криза була величезним шоком для мільйо-
нів людей та виявила деякі основні слабкості нашої 
економіки.  

Крім того, криза ускладнила завдання забезпе-
чення нашого майбутнього економічного розвитку. Все 
ще нестабільна ситуація з нашою фінансовою системою 
стримує відновлення, так як компанії та домогосподар-
ства мають труднощі в запозиченні, витрачанні та ін-
вестуванні коштів. Наші державні фінанси зазнали ве-
личезного негативного впливу; з дефіцитом ВВП в се-
редньому 7% та боргом –більше 80% від ВВП, два роки 
кризи знищили результати фінансової консолідації, 
яка тривала двадцять років. Наш потенціал зростання 
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зменшився вдвічі під час кризи. Велика частина інвес-
тиційних планів, талантів та ідей не можуть бути вико-
ристані через невизначеність, недостатній попит та ві-
дсутність фінансування. 

Виявлені структурні недоліки Європи 
Вихід з кризи є нагальною проблемою, однак най-

більше завдання полягає в тому, щоб не піддатися ім-
пульсові відновити докризову ситуацію. Ще до кризи 
було багато областей, в яких прогрес, досягнутий в Єв-
ропі, не був достатньо швидким в порівнянні з рештою 
світу:  

-  Середній темп зростання європейської еконо-
міки був нижчим, ніж у наших основних економічних 
партнерів, в основному за рахунок різниці в продукти-
вності, яка в останнє десятиліття збільшилася. Знач-
ною мірою це через відмінності в торгових структурах у 
поєднанні з більш низькими рівнями інвестицій в нау-
ково-дослідну діяльність та інновації, недостатнє вико-
ристання інформаційних та комунікаційних техноло-
гій, небажання деяких груп нашого суспільства сприй-
мати інновації, бар'єри до доступу на ринки і менш ди-
намічне економічне середовище.  

-  Незважаючи на прогрес, рівень зайнятості в 
Європі, що становить в середньому 69% осіб у віці 20-64 
років, як і раніше залишається значно нижчим, ніж в 
інших частинах світу. Лише 63% жінок працює, в той 
час як серед чоловіків цей показник становить 76%. 
Лише 46% осіб похилого віку (у віці 55-64) працюють, в 
порівнянні з більш ніж 62% у США і Японії. Крім того, 
робочий час європейців в середньому на 10% менше, 
ніж робочий час громадян Сполучених Штатів та Япо-
нії.  

-  Швидкість старіння населення зростає. З 
2013/2014 з виходом на пенсію післявоєнного покоління 
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частка активного населення ЄС почне зменшуватися. 
Кількість людей, старших за 60 років, в даний час зро-
стає в два рази швидше, ніж до 2007 року, що становить 
близько двох мільйонів в рік у порівнянні з одним мі-
льйоном раніше. Поєднання меншої кількості працез-
датного населення та великої частки пенсіонерів стане 
додатковим навантаженням для нашої системи соціа-
льного захисту. 

Глобальні проблеми посилюються 
У той час як Європа має вирішити свої власні стру-

ктурні недоліки, світ змінюється швидко і до кінця на-
ступного десятиліття буде сильно відрізнятися: 

- Наша економіка набуває все більш взаємопо-
в'язаного характеру. Європа буде продовжувати отри-
мувати перевагу від того, що є однією з найбільш відк-
ритих економік у світі, однак конкуренція з боку країн 
з розвиненою та перехідною економікою зростає. Такі 
країни, як Китай та Індія інтенсивно інвестують в дос-
лідження і технології для того, щоб просунути їх еконо-
міку вгору по ланцюгу нарощення вартості, та для того, 
щоб "перескочити" до світової економіки. Через це від-
чувається тиск на деякі сектори нашої економіки за 
умов підтримання своєї конкурентоспроможності, од-
нак будь-яка загроза породжує також можливості. Роз-
виток цих країн призведе до створення нових ринків 
багатьох європейських компаній. 

-  Питання, пов'язані з глобальними фінан-
сами, до цих пір не вирішені. Доступність кредитів, не-
далекоглядність і вжиття до надмірних ризиків на сві-
тових фінансових ринках заохотили спекулятивну по-
ведінку, призводячи до непідкріпленого зростання і 
значних дисбалансів. Європа прагне до знаходження 
глобальних рішень для досягнення ефективної і стійкої 
фінансової системи. 
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-  Проблеми, пов'язані з кліматом і ресурсами, 
вимагають рішучих дій. Висока залежність від викоп-
них видів палива, таких як нафта, та неефективне ви-
користання сировини піддають наших споживачів і 
підприємства шкідливим і дорогим потрясінням, загро-
жуючи нашій економічній безпеці та спричинюючи клі-
матичні зміни. Зростання світового населення з 6 до 9 
мільярдів людей в усьому світі збільшить конкуренцію 
на природні ресурси і чинитиме тиск на навколишнє 
середовище. ЄС повинен продовжувати взаємодіяти з 
іншими частинами світу в пошуках вирішення глоба-
льних проблем зміни клімату, одночасно впроваджу-
ючи нашу погоджену стратегію щодо клімату та енер-
гетики на всій території Союзу. 

Європа повинна діяти, щоб запобігти зане-
паду 

Є кілька уроків, які ми можемо винести з кризи: 
- Економіки 27 країн тісно пов'язані між собою: 

криза підкреслила близькість зв'язків і впливу одна на 
одну наших національних економік, особливо між еко-
номіками єврозони. Реформи або їх відсутність в одній 
країні впливають на результати діяльності в інших, як 
видно з попередніх подій; крім того, криза та серйозні 
обмеження громадських витрат ускладнили для де-
яких держав-членів забезпечення достатнього фінансу-
вання основних об'єктів інфраструктури, необхідних в 
таких областях, як транспорт та енергетика, не лише 
для розвитку власної економіки, а й для того, щоб пов-
ною мірою брати участь в роботі на внутрішньому ри-
нку. 

- Координація діяльності в рамках ЄС має ре-
зультати: відповідь на кризу продемонструвала, що 
якщо ми будемо працювати разом, наші дії будуть на-
багато ефективнішими. Ми це довели, вживши 
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спільних заходів для стабілізації банківської системи 
та затвердивши Європейський план економічного від-
новлення. У глобалізованому світі жодна країна не 
може самотужки ефективно боротися з проблемами. 

- ЄС додану вартість на світовій арені. ЄС ма-
тиме вплив на світові політичні рішення лише тоді, 
коли діятиме спільно. Для зайняття більш вагомого мі-
сця у світі необхідно посилити внутрішню координацію. 

Криза була не просто одним ударом, після якого 
можна вдатися до роботи в режимі, який мав місце до 
появи кризи. Завдання, які стоять перед Союзом, є зна-
чнішими ніж до економічного спаду, у той час як наша 
можливість маневрувати є обмеженою. Крім того, ре-
шта світу не стоїть на місці. Збільшення ролі Групи 
двадцяти демонструє підвищення економічної та полі-
тичної влади країн з перехідною економікою. 

Вибір для Європи зрозумілий, але складний. Або 
вирішувати спільними зусиллями термінову задачу 
відновлення та довгострокові задачі, такі як глобаліза-
ція, брак ресурсів та старіння населення, з метою ком-
пенсування недавніх втрат, відновлення конкуренто-
спроможності, покращення продуктивності праці та з 
тим, щоб ЄС став на шлях процвітання ("стале віднов-
лення"), або продовжувати у повільному і здебільшого 
неузгодженому темпі проводити реформи, та ризику-
вати остаточно втратити добробут, уповільнити темпи 
зростання ("повільне відновлення"), що, ймовірно, при-
зведе до високого рівня безробіття та соціальних заво-
рушень, а також відносного занепаду ЄС на світовій 
арені ("втрачене десятиліття"). 

Європа може домогтися успіху 
Європа має багато переваг: ми можемо розрахову-

вати на талант і творчий потенціал своїх громадян, по-
тужну промислову базу, життєво важливі сфери послуг, 
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інтенсивний сільськогосподарський сектор високої яко-
сті, сильну морську традицію, наш єдиний ринок та 
єдину валюту, наші позиції в якості найбільшого торго-
вого партнера та провідні позиції що стосується приз-
начення прямих іноземних інвестицій. 

 

 
 
Крім того, ми можемо розраховувати на наші міцні 

цінності, демократичні інститути, повагу до нашої еко-
номічної, соціальної та територіальної єдності і соліда-
рності, а також до навколишнього середовища, нашої 
культурної різноманітності, повагу до принципу генде-
рної рівності, це лише деякі з них. Велика кількість на-
ших держав-членів мають одну з найбільш інновацій-
них і найбільш розвинених економік у світі. Тим не 

Європа остаточно 
втратить добробут 
та почне знову роз-
виватися з зруйно-
ваній основі 

Європа здатна пов-
ністю повернутися 
до попереднього рі-
вня розвитку та на-
ростити потенціал, 
щоб рухатися далі 

Європа остаточно 
втратить добробут 
та потенціал на май-
бутній розвиток 

Сценарій 1: Стале відновлення 
Початковий рівень 

Лінія докризового зростання 

роки 

Сценарій 2: Повільне відновлення 

Сценарій 3: Втрачене десятиліття 

Три сценарії для Європи на 2020 рік 

244



 
Додатки 

~ 245 ~ 
 

менш, Європа має найбільші шанси на успіх, якщо дія-
тиме спільно - як союз. 

Раніше, коли ЄС та його держави-члени стикалися 
з серйозними подіями, вони мали певні труднощі в до-
сягненні успіху у їх вирішенні. У 90-х роках Європа іні-
ціювала найбільший єдиний ринок у світі, підкріпле-
ний єдиною валютою. Поділ Європи закінчився лише 
кілька років тому після приєднання нових держав-чле-
нів до Союзу та після того, як інші країни стали на 
шлях набуття членства або встановлення більш тісних 
зв’язків із Союзом. За останні два роки спільні дії, до 
яких вдався Союз під час піку кризи в рамках Європей-
ського плану відновлення, допомогли запобігти еконо-
мічного спаду, у той час як наші соціальні системи до-
помогли захистити громадян від ще більших випробу-
вань. 

Європа може діяти в час кризи, а також адапту-
вати свою економіку та суспільство. Тепер європейці 
знову стикаються із часом трансформацій, в той час як 
їм доводиться боротися із наслідками кризи, структур-
ними недоліками в Європі та інтенсифікацією світових 
проблем. 

У ході цього процесу, наш вихід із кризи має запо-
чаткувати наше входження у нову економіку. Зараз не-
обхідно вжити заходів для того, щоб зберегти для на-
шого покоління та майбутніх поколінь високий стан-
дарт здорового способу життя, підкріплений єдиними 
європейськими соціальними моделями. Все, що нам по-
трібно, це стратегія, яка б змогла перетворити ЄС в ро-
зумну, сталу і всеохоплюючу економіку з високим рів-
нем зайнятості, продуктивності праці та соціальної згу-
ртованості. Такою є Стратегія Європи 2020. Це про-
грама для всіх держав-членів з урахуванням різних по-
треб, різними відправними точками та національними 
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особливостями, так щоб вона могла сприяти економіч-
ному зростанню для всіх. 

 
2. РОЗУМНЕ, СТАЛЕ І ВСЕОХОПЛЮЮЧЕ ЗРОС-

ТАННЯ 
Якою ми хочемо, щоб Європа була в 2020 році? 
Три пріоритети повинні бути ключовими в "Європі 

2020"(1) 
- Розумне зростання: розвиток економіки, що 

ґрунтується на знаннях та інноваціях. 
- Стале зростання: сприяння більш ефектив-

ному використанню ресурсів, розвитку більш екологіч-
ної та конкурентоспроможної економіки. 

- Всеохоплююче зростання: стимулювання еко-
номіки з високим рівнем зайнятості, що сприятиме со-
ціальній та територіальній згуртованості. 

Ці елементи доповнюють один одного, вони пропо-
нують бачення соціальної ринкової економіки Європи в 
21 столітті. 

Існує консенсус з приводу того, що для спряму-
вання наших зусиль і керування прогресом, ЄС пови-
нен спільно погодити обмежене число провідних цілей 
на 2020 рік. Ці цілі повинні співвідноситися з темою ро-
зумного, сталого і всеохоплюючого зростання. Вони по-
винні бути вимірними і відображати різноманітність 
ситуацій держав-членів, а також ґрунтуватися на до-
статньо надійних даних для цілей порівняння. На під-
ставі цих критеріїв були обрані нижче подані цілі, а їх 
досягнення матиме вирішальне значення для нашого 
успіху в 2020 році: 

- Рівень зайнятості населення віком від 20 до 64 
років має збільшитися від поточних 69% до принаймні 
                                           

1 Ці теми отримали широку підтримку під час консультацій з громадськістю, проведених 
Комісією. Докладніше про думки, висловлені в ході консультацій, дивитися сайт: 
http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm 
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75%, зокрема шляхом більшого залучення жінок, пра-
цівників літнього віку та кращої інтеграції мігрантів у 
трудові ресурси. 

- Наразі ЄС прагне інвестувати 3% внутріш-
нього валового продукту у науково-дослідну діяльність. 

- ЄС прагне інвестувати 3% від ВВП в науково-
дослідну діяльність. Завдяки цьому завданню вдалося 
сфокусувати увагу на необхідності інвестицій держав-
ного та приватного сектору в науково-дослідну діяль-
ність, увага зосереджується більше на ресурсах, ніж на 
результатах. Існує очевидна необхідність покращення 
умов приватної науково-дослідної діяльності в ЄС, і бі-
льшість заходів, запропонованих у цій стратегії, вирі-
шать це питання. Крім того, очевидним є також те, що 
якщо розглядати разом науково-дослідну діяльність та 
інновації, ми отримаємо ширше коло витрат, які будуть 
більш придатними для ділових операцій, а також бу-
дуть стимулами для підвищення продуктивності. Комі-
сія пропонує дотримуватися цілі у 3%, в той час як не-
обхідно розробити показник, який би відображав інте-
нсивність науково-дослідної діяльності та інновацій.  

- Викиди парникових газів мають бути зменше-
ними щонайменше на 20% в порівнянні з рівнем 1990 
року, або, з урахуванням відповідних умов, на 30%, збі-
льшення частки поновлюваних джерел енергії в на-
шому кінцевому енергоспоживанні на 20%, а також до-
сягнення збільшення на 20% ефективності викорис-
тання енергії.  

- Досягнення цілі у сфері освіти, що полягає у 
подоланні проблеми наявності осіб, що залишають 
школу, а саме скорочення їх числа до 10% у порівнянні 
з теперішніми 15%, одночасно збільшуючи частку насе-
лення у віці 30-34 років з вищою освітою з 31% принай-
мні до 40% у 2020 році; 
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- Число громадян, що живуть на рівні, нижчому 
за національно визначену межу бідності, повинно бути 
зменшеним на 25%, дозволяючи тим самим більше як 
20 мільйонам осіб вийти з цієї ситуації2.  

Ці цілі є взаємозалежними. Наприклад, вищий рі-
вень освіти слугує передумовою підвищення працезда-
тності, а підвищення рівня зайнятості допомагає скоро-
тити рівень бідності. Покращення можливостей для на-
уково-дослідної та інноваційної діяльності у всіх секто-
рах економіки в поєднанні із збільшенням ефективно-
сті використання ресурсів підвищить конкурентоспро-
можність та стане стимулом створення нових робочих 
місць. Інвестиції в більш екологічні, низьковуглецеві 
технології допоможуть нашому навколишньому середо-
вищу, допоможуть у боротьбі зі зміною клімату та ство-
рять нові можливості для бізнесу та працевлашту-
вання. Досягнення цих цілей повинні мобілізувати 
нашу колективну увагу. Щоб змінити ці правила та 
практики в ЄС необхідне сильне керівництво, рішу-
чість та ефективний механізм досягнення цілей для до-
сягнення результатів, підсумованих у цих цілях. 

Ці цілі є типовими, тобто вони не є вичерпними. 
Вони відображають загальне бачення того, яким Комі-
сія хотіла б бачити ЄС за ключовими параметрами на 
2020 рік. Вони не відображають підхід "підходить всім". 
Кожна держава-член відрізняється одна від одної, а ЄС 
з 27 членів є набагато більш різноманітним, ніж це 
було десять років тому. Незважаючи на різні рівні роз-
витку і рівні життя, Комісія вважає, що запропоновані 
цілі підходять для всіх держав-членів - як старих, так і 
нових. Інвестування в науково-дослідну та інноваційну 
діяльність, в освіту та технології ефективного 

                                           
2 Межа бідності, визначена на національному рівні, визначається як 60% від середнього 

доходу в кожній державі-члені. 
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використання ресурсів принесе користь як традицій-
ним секторам, сільській місцевості, так і економіці, за-
снованій на наданні висококваліфікованих послуг. Це 
сприятиме економічній, соціальній та територіальній 
згуртованості. Для того, щоб кожна держава-член при-
стосувала стратегію "Європа 2020" до своєї ситуації, Ко-
місія пропонує, щоб цілі ЄС були переформульовані у 
національні цілі та способи їх досягнення з урахуван-
ням поточної ситуації кожної держави-члена та рівень 
її прагнень як частини ширших зусиль ЄС для досяг-
нення загальних цілей. Окрім зусиль з боку держав-
членів Комісія запропонує низку рішучих заходів на рі-
вні ЄС, покликаних вивести ЄС на новий, більш стій-
кий шлях зростання. Це поєднання зусиль на європей-
ському та національному рівнях повинно мати взаємо-
доповнюючий характер. 

Розумне зростання - економіка, що ґрунту-
ється на знаннях та інноваціях. 

Розумне зростання означає посилення ролі знань 
та інновацій як ключових факторів для нашого майбу-
тнього зростання. Це вимагає підвищення якості нашої 
освіти, покращення результатів дослідницької роботи, 
заохочення передачі знань та інновацій в рамках Со-
юзу, максимально використовуючи інформаційні та ко-
мунікаційні технології та забезпечуючи перетворення 
інноваційних ідей у нові продукти та послуги, що спри-
ятиме зростанню, створенню якісних робочих місць та 
вирішенню європейських і світових соціальних про-
блем. Але щоб досягти успіху, ці зусилля необхідно пі-
дкріпити відповідною підприємницькою діяльністю та 
фінансовими ресурсами, а також зосередженням уваги 
на потребах клієнтів та ринкових можливостях.  

Європа повинна вжити заходів в таких сферах: 
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-  Інноваційна діяльність: витрати на науково-
дослідну діяльність у Європі становлять менше 2% в по-
рівнянні з 2,6% в США і 3,4% в Японії, в основному че-
рез зниження обсягів приватних інвестицій. Слід брати 
до уваги не лише загальні обсяги витрат на науково-
дослідну діяльність, Європі необхідно також зосере-
дити увагу на вплив і структуру витрат на наукові дос-
лідження та покращити умови для приватного сектору 
науково-дослідної діяльності. Менша частка компаній 
високих технологій пояснює наполовину пояснює різ-
ницю між нашими показниками та показниками США. 

- Освіта, професійна підготовка і безперервне 
навчання: чверть всіх учнів мають труднощі у читанні, 
одна із семи осіб залишає навчання та професійну під-
готовку. Близько 50% осіб досягають середнього рівня 
освіти, однак цього зазвичай недостатньо для задово-
лення потреб ринку праці. Менш ніж одна з трьох осіб 
у віці 25-34 років мають вищу освіту в порівнянні з 40% 
у США і більше 50% в Японії. Згідно із шанхайською 
шкалою лише два європейські університети є одними з 
20 найкращих у світі. 

- Цифрове суспільство: світовий попит на інфо-
рмаційні та комунікаційні технології оцінюється в 2000 
млрд. євро, але лише чверть від цієї суми походить від 
європейських компаній. Європа також відстає в плані 
високошвидкісного Інтернету, що впливає на її здат-
ність до інновацій, в тому числі у сільських районах, а 
також поширення знань через Інтернет та інтернет-то-
ргівлі товарами та послугами.  

Результатом дій в рамках цього пріоритету буде 
прискорення інноваційного потенціалу Європи, покра-
щення результатів в сфері освіти, якості і результатів 
навчальних установ, а також використання економіч-
них і соціальних переваг цифрового суспільства. Ця 
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політика повинна бути реалізована на регіональному, 
національному та європейському рівнях.  

Стале зростання - сприяння більш ефекти-
вному використанню ресурсів, розвитку більш 
екологічної та конкурентоспроможної еконо-
міки 

Стале зростання означає створення стійкої та кон-
курентоспроможної економіки з ефективним викорис-
танням ресурсів, використовуючи провідні позиції Єв-
ропи у гонці за розвитком нових процесів і технологій, 
зокрема природоохоронних технологій, та прискорю-
ючи впровадження інтелектуальних електромереж з 
використанням інформаційно-комунікаційних техно-
логій, використовуючи мережі на рівні ЄС, а також змі-
цнюючи конкурентні переваги нашої господарської ді-
яльності, зокрема в обробній промисловості і в межах 
наших малих і середніх підприємств, а також сприяючи 
наданню ваги споживачами ефективності викорис-
тання ресурсів. Такий підхід сприятиме успішності ни-
зько вуглецевої політики в ЄС з обмеженими ресур-
сами, одночасно запобігаючи погіршенню стану навко-
лишнього середовища, втраті біорізноманіття та нера-
ціональному використанню ресурсів. Це також сприя-
тиме економічній, соціальній і територіальній єдності.  

Європа повинна прийняти рішення з таких пи-
тань: 

- Конкурентоспроможність: ЄС досяг процві-
тання завдяки торгівлі, експортуючи по всьому світу та 
імпортуючи сировину й готову продукцію. Зіткнувшись 
із значним тиском на ринок експорту та на сировину, 
ми повинні підвищувати свою конкурентоспроможність 
по відношенню до наших основних торговельних парт-
нерів шляхом підвищення продуктивності. Нам необхі-
дно зайнятися конкурентоспроможністю в зоні євро та 
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по всьому ЄС. ЄС був піонером в області вирішення еко-
логічних проблем, але його першості зроблено виклик 
основними конкурентами, зокрема Китаєм та  Пів-
нічною Америкою. ЄС повинен зберегти провідні пози-
ції на ринку екологічних технологій, як метод забезпе-
чення ефективного використання ресурсів у всіх галу-
зях економіки, одночасно усуваючи перешкоди в клю-
чових мережевих інфраструктурах, підвищуючи таким 
чином конкурентоспроможність нашої промисловості. 

-  Боротьба з кліматичними змінами: досяг-
нення наших цілей у сфері клімату передбачає значно 
пришвидшення темпів скорочення викидів протягом 
наступного десятиліття у порівнянні з попереднім де-
сятиліттям, а також використання повною мірою поте-
нціалу нових технологій, таких як уловлювання і скрі-
плення вуглецю. Покращення ефективності викорис-
тання ресурсів буде значною мірою сприяти скоро-
ченню викидів, заощадити кошти та підвищити еконо-
мічне зростання. Це стосується усіх секторів економіки, 
а не лише з високим рівнем викидів. Ми також повинні 
зміцнювати стійкість наших економік до кліматичних 
ризиків та їх здатність запобігати і реагувати на катас-
трофи. 

-  Екологічно чисті та ефективні джерела енер-
гії: результатом досягнення наших цілей в енергетич-
ній сфері може бути скорочення імпорту нафти і газу 
на 60 млрд. євро до 2020 року. Мова йде не лише про 
фінансові заощадження, це дуже важливо для нашої 
енергетичної безпеки. Подальший прогрес в інтеграції 
європейських енергетичних ринків може додати ще 
0,6%-0,8% до ВВП. Лише досягнення мети ЄС щодо збі-
льшення частки поновлюваних джерел енергії до 20% 
має потенціал для створення більше ніж 600.000 робо-
чих місць в ЄС. А якщо ще врахувати досягнення бажа-
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ного збільшення енергоефективності на 20%, то мова 
йде вже про більше 1 млн. нових робочих місць. 

Заходи в рамках цього пріоритету передбачають 
виконання наших зобов'язань зі скороченню викидів в 
такий спосіб, який би максимізував отриману вигоду і 
мінімізував витрати, зокрема шляхом розповсюдження 
інноваційних технологічних рішень. Крім того, слід та-
кож прагнути зменшити залежність зростання від ене-
ргоспоживання, перетворити свою економіку на таку, 
яка б більш ефективно використовувала ресурси, що не 
лише надасть конкурентну перевагу Європі, але і зни-
зить її залежність від іноземних джерел сировини і то-
варів.  

Всеохоплююче зростання - економіка з висо-
ким рівнем зайнятості, що сприяє економічній, 
соціальній та територіальній єдності  

Всеохоплююче зростання передбачає надання лю-
дям більших можливостей за рахунок забезпечення ви-
сокого рівня зайнятості, інвестицій в компетенції, боро-
тьби з бідністю та модернізації ринків праці, систем 
підготовки кадрів і соціального захисту, з тим щоб до-
помогти людям передбачати зміни та управляти ними 
і побудувати згуртоване суспільство. Дуже важливо, 
щоб вигоди від економічного зростання поширюватися 
на всі частини Союзу, в тому числі найбільш віддалені 
регіони, таким чином зміцнюючи територіальну єд-
ність. Мова йде про забезпечення доступу і можливос-
тей для всіх протягом усього життя. Європа повинна по-
вною мірою використовувати свій трудовий потенціал 
для вирішення проблем старіння населення та поси-
лення глобальної конкуренції. Існуватиме потреба в 
політиці встановлення гендерної рівності з метою роз-
ширення участі трудових ресурсів, що прискорить, в 
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свою чергу, темпи економічного зростання і соціальної 
згуртованості. 

Європа повинна діяти: 
- Зайнятість: Через демографічні зміни наші 

трудові ресурси будуть скорочуватися. Наразі лише дві 
третини нашого населення працездатного віку працює 
в порівнянні з більше 70% у США і Японії. Рівень зай-
нятості жінок і працівників літнього віку є вкрай низь-
ким. Молодь серйозно постраждали через кризу: рівень 
безробіття серед них становить понад 21%. Існує вели-
кий ризик того, що люди, які знаходяться поза межами 
робочого середовища або недостатньо пов'язані з ним, 
можуть повністю втратити зв'язок з ринком праці. 

-  Кваліфікація: Близько 80 млн. чоловік мають 
низьку або базову кваліфікацію, в той час як освіта про-
тягом всього життя спрямована в основному на більш 
освічених. До 2020 року додаткові 16 мільйонів робочих 
місць передбачатимуть більш високу кваліфікацію, а 
попит на низьку кваліфікацію скоротиться ще на 
12 млн робочих місць. Подовження трудового життя пе-
редбачатиме необхідність в наданні можливості набу-
вати і розвивати нові навички впродовж усього життя. 

-  Боротьба з бідністю: 80 мільйонів чоловік пе-
ребували під загрозою бідності до кризи. З них 19 міль-
йонів діти. 8% працівників не заробляють достатньо, 
щоб вийти за межі порогу бідності. Найбільше під за-
грозою перебувають безробітні. 

Заходи в рамках цього пріоритетного завдання по-
требують модернізації та зміцнення нашої політики 
зайнятості, освіти та підготовки кадрів, системи соціа-
льного захисту за рахунок збільшення участі у трудо-
вому житті і зниження структурного безробіття, а та-
кож збільшення корпоративної соціальної відповідаль-
ності серед ділових кіл. У зв’язку з цим доступ до 
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установ по догляду за дітьми та іншими особами на 
утриманні буде мати важливе значення. Ключове зна-
чення матиме застосування принципу балансу гаран-
тій зайнятості й гнучкості ринка праці та надання лю-
дям можливості здобувати нові навички, щоб адаптува-
тися до нових умов і потенційних професійних змін. Бу-
дуть потрібні великі зусилля для боротьби з бідністю і 
соціальною ізоляцією, а також для зниження нерівно-
сті що стосується здоров’я, з тим щоб кожен міг скорис-
татися перевагами зростання. Однаково важливе зна-
чення матиме наша здатність посприяти тому, що ста-
ріюче населення вело здоровий та активний спосіб 
життя, що, в свою чергу, сприятиме соціальній згурто-
ваності та вищій продуктивності. 

 
3. ПРОГАЛИНИ ТА ПРОБЛЕМИ  
Для досягнення цілей стратегії необхідно мобілізу-

вати усі політики, інструменти і законодавчі акти ЄС, а 
також його фінансові інструменти. Комісія має намір 
зміцнювати свої ключові стратегії та інструменти, такі 
як єдиний ринок, бюджет та порядок денний зовніш-
ньо-економічної діяльності ЄС для зосередження на ви-
конанні цілей стратегії "Європа 2020". Оперативні про-
позиції для забезпечення їхнього сприяння стратегії є 
невід'ємною частиною "Європи 2020". 

 
3.1. Єдиний ринок 21 століття  
Наявність сильнішого, глибшого, більш розшире-

ного єдиного ринку має надзвичайно важливе зна-
чення для зростання та створення робочих місць. Од-
нак, останні події вказують на наявність втоми від ін-
теграційних процесів та розчарування щодо єдиного 
ринку. Криза стала додатковою спокусою для економі-
чного націоналізму. Пильність Комісії та спільне по-
чуття відповідальності серед держав-членів запобігли 
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дезінтеграційним процесам. Однак для повторного за-
провадження єдиного ринку необхідний новий імпульс 
- справжня політична воля, шляхом швидкого запрова-
дження зазначених нижче ініціатив. Така політична 
воля вимагатиме комплексу заходів для заповнення 
прогалин єдиного ринку.  

Кожен день підприємства та громадяни стика-
ються з проблемою, що полягає в існуванні бар'єрів для 
транскордонної діяльності до цих пір, незважаючи на 
формальне існування єдиного ринку. Вони розуміють, 
що мережі недостатньо пов'язані між собою і що засто-
сування правил єдиного ринку залишається неоднорід-
ним. Часто підприємствам та громадянам як і раніше 
доводиться мати справу з 27 різними правовими систе-
мами для однієї транзакції. У той час як наші компанії 
продовжують стикатися з існуючою фрагментацією та 
негармонізованими правилами, їх конкуренти з Ки-
таю, США та Японії можуть повною мірою скористатися 
з переваг своїх великих внутрішніх ринків. 

Єдиний ринок був задуманий ще до появи Інтер-
нету та до того, як інформаційно-комунікаційні техно-
логії стали однією з основних рушійних сил зростання, 
а послуги стали настільки значною частиною Європей-
ської економіки. Поява нових послуг (наприклад, в 
сфері інформаційних матеріалів та засобів масової ін-
формації, охорони здоров'я, інтелектуальних систем 
для вимірювання енергії) вказує на величезний потен-
ціал, однак Європа буде використовувати цей потен-
ціал лише в тому випадку, якщо усуне фрагментацію, 
що в даний час перешкоджає руху інформаційних ма-
теріалів в Інтернеті та доступу для споживачів і компа-
ній. 

Для того, щоб єдиний ринок сприяв досягненню ці-
лей "Європи 2020", необхідне також ефективне 
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функціонування та хороший зв’язок ринків між собою, 
де б конкуренція та доступ споживачів сприяли зрос-
танню та інноваціям. Необхідно створити відкритий 
єдиний ринок послуг на основі директиви щодо послуг, 
забезпечуючи при цьому доступність якісного обслуго-
вування для споживачів. Повне виконання директиви 
щодо послуг може збільшити торгівлю комерційними 
послугами на 45%, а прямих іноземних інвестицій - на 
25%, що приведе до збільшення ВВП від 0,5% і 1,5%. 

Необхідно покращити доступ малих та середніх 
підприємств до єдиного ринку. Необхідно розвивати 
підприємництво за допомогою конкретних ініціатив у 
сфері політики, в тому числі за допомогою спрощення 
законодавства, що регулює діяльність компаній (проце-
дуру банкрутства, статус приватних компанії і т.д.) та 
ініціатив, що дозволили б підприємцям розпочати 
справу спочатку після банкрутства. Необхідно забезпе-
чити можливість громадян повною мірою брати участь 
в єдиному ринку. Для цього вони повинні мати більше 
можливостей і довіру для купівлі товарів і послуг за ко-
рдоном, особливо по Інтернету. 

Шляхом застосування політики в сфері конкурен-
ції Комісія гарантуватиме, щоб єдиний ринок залиша-
вся відкритим ринком з рівними можливостями для 
підприємств, запобігаючи національному протекціоні-
зму. Але політика в сфері конкуренції матиме більше 
значення для сприяння подальшому досягненню цілей 
"Європи 2020". Політика в сфері конкуренції гарантує, 
щоб ринки забезпечували сприятливе середовище для 
інновацій, наприклад, шляхом запобігання порушення 
права на патент і авторського права. Попередження 
зловживань на ринку і укладанню угод між компані-
ями з порушенням правил конкуренції сприяє ство-
ренню стимулів для інновації. Державна політики 
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допомоги також може активно та позитивно посприяти 
виконанню завдань "Європи 2020" шляхом заохочення 
та підтримки ініціатив щодо нових, більш ефективних 
та екологічно чистих технологій, з одночасним полег-
шенням доступу до державної підтримки інвестицій, 
венчурного капіталу та фінансуванням наукових дослі-
джень і розробок. 

Комісія пропонуватиме такі заходи для усунення 
перешкод на єдиному ринку: 

- Зміцнення структур для своєчасного і належ-
ного здійснення заходів на єдиному ринку, в тому числі 
регламенту щодо мереж, директиви щодо послуг і па-
кету законодавчих актів щодо регулювання і нагляду 
за фінансовими ринками; їх ефективне впровадження 
та швидке вирішення будь-яких проблем, що виника-
ють; 

- Просування програми "розумного" регулю-
вання, зокрема розглядаючи ширше використання ре-
гламентів замість директив, проведення оцінки ex post 
існуючого законодавства, продовження моніторингу 
ринку, скорочення адміністративного тягаря, усунення 
податкових бар'єрів, покращення економічного середо-
вища, зокрема для малих і середніх підприємств, а та-
кож підтримка підприємництва; 

- Адаптація законодавства на рівні ЄС та наці-
онального законодавства до цифрової епохи, з тим щоб 
сприяти обігу інформаційних матеріалів з високим рів-
нем надійності для споживачів і підприємств. Це вима-
гає перегляду правил щодо відповідальності, цінних 
паперів, доставки та вирішення спорів; 

- Спрощення та здешевлення для підприємств 
і споживачів процесу укладення договорів з партне-
рами з інших країн ЄС, зокрема пропонуючи гармоні-
зовані рішення для споживчих договорів, європейські 
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типові умови договору, а також досягаючи прогресу на 
шляху до факультативного європейського договірного 
права; 

- Спрощення та здешевлення для підприємств 
і споживачів виконання договірних умов та визнання 
судових рішень і документів в інших країнах ЄС. 

 
3.2. Інвестиції в зростання: політика згурто-

ваності, мобілізація бюджету ЄС та приватне фі-
нансування 

Економічна, соціальна та територіальна згуртова-
ність залишатиметься в центрі стратегії "Європа 2020" 
для забезпечення мобілізації усіх зусиль та можливос-
тей та їх зосередженні на досягненні пріоритетів стра-
тегії. Політика згуртованості та її структурні фонди, ва-
жливі самі по собі, є ключовим механізмом для досяг-
нення пріоритету розумного, сталого і всеохоплюючого 
зростання в державах-членах і регіонах. 

Фінансова криза мала величезний вплив на здат-
ність європейських підприємств та уряду фінансувати 
інвестиційні та інноваційні проекти. Ключем для дося-
гнення цілей "Європи 2020", є нормативно-правова 
база, яка робить фінансові ринки як ефективними, так 
і безпечними. Європа повинна зробити все можливе 
для мобілізації своїх фінансових ресурсів, вивчення но-
вих способів об'єднання приватних і державних фінан-
сів і створення інноваційних механізмів для фінансу-
вання необхідних інвестицій, у тому числі державно-
приватних партнерств. Європейський інвестиційний 
Банк і Європейський інвестиційний фонд можуть підт-
римати це "доброчесне коло", де інноваційна та підпри-
ємницька діяльність може вигідно фінансуватися - з ін-
вестицій на ранній стадії до лістингу на фондових рин-
ках - у партнерстві з численними громадськими 
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ініціативами і схемами, які вже діють на національ-
ному рівні.  

Багаторічна програма фінансового розвитку Євро-
пейського Союзу також повинна буде відображати дов-
гострокові пріоритети зростання. Комісія має намір 
включити пріоритети, за якими буде досягнуто згоди, у 
свої пропозиції на наступну багаторічну фінансову про-
граму фінансового розвитку, розраховану на наступний 
рік. Обговоренню мають підлягати не лише рівні фі-
нансування, а й те, яким чином необхідно розробити рі-
зні інструменти фінансування, такі як структурні фо-
нди, сільське господарство і розвиток сільських регіо-
нів, рамкову програму досліджень і рамкову програму 
з конкурентоспроможності та інновацій, для досяг-
нення мети "Європи 2020", з тим щоб мінімізувати 
вплив, забезпечити ефективність та додану вартість 
ЄС. Буде важливо знайти способи підвищення віддачі 
від бюджету ЄС – незважаючи на свою незначущість, 
він може слугувати каталізатором у разі ретельно про-
думаного спрямовування. 

Комісія запропонує заходи по розробці інновацій-
них рішень для фінансування підтримки  досягнення 
цілей "Європи 2020": 
- Використання всіх можливостей для підвищення ефе-
ктивності існуючого бюджету ЄС шляхом зміцнення 
пріоритетів і більш раціонального розподілу витрат ЄС 
в рамках цілей Європи 2020 для вирішення проблеми 
існуючої фрагментації фінансових інструментів ЄС (на-
приклад, інвестиції наукових досліджень, розвитку та 
інновацій, основних інфраструктур транскордонних 
енергетичних і транспортних мереж, а також низько 
вуглецевих технологій). Необхідно повною мірою вико-
ристати можливість проаналізувати фінансове регулю-
вання з метою розвитку потенціалу інноваційних 

260



 
Додатки 

~ 261 ~ 
 

фінансових інструментів, при одночасному забезпе-
ченні ефективного фінансового управління; 

- Розробка нових фінансових інструментів, зок-
рема у співпраці з Європейським інвестиційним бан-
ком/Європейським інвестиційним фондом та приват-
ним сектором для задоволення потреб економічного се-
ктору. У рамках майбутньої програми наукових дослі-
джень та інновацій Комісія буде координувати ініціа-
тиви з Європейським інвестиційним банком/Європей-
ським інвестиційним фондом для мобілізації капіталу 
для фінансування інноваційних підприємств та підп-
риємств, що розвиваються; 

- Фактичне створення ефективного європейсь-
кого ринку венчурного капіталу, таким чином значно 
полегшуючи прямий доступ підприємств до ринків ка-
піталу, а також дослідження стимулів для коштів при-
ватного сектору, що забезпечать фінансування для 
компаній на ранній стадії росту та інноваційних малих 
і середніх підприємств.  

 
3.3. Використання наших зовнішньополітич-

них інструментів 
Зростання світової економіки відкриє нові можли-

вості для європейських експортерів і забезпечить кон-
курентний доступ до необхідного імпорту. Необхідно 
використовувати усі інструменти зовнішньої економіч-
ної політики для стимулювання зростання в Європі 
шляхом нашої участі на відкритих та справедливих сві-
тових ринках. Це стосується і зовнішніх аспектів наших 
різних напрямів внутрішньої політики (наприклад, 
енергетика, транспорт, сільське господарство, науково-
дослідна діяльність), але в основному це стосується ко-
ординації діяльності в сфері торгівельної та міжнарод-
ної макроекономічної політики. Відкрита Європа, що 

261



 
Додатки 

~ 262 ~ 
 

діє в міжнародних рамках, заснованих на правилах, є 
найкращим способом використати переваги глобаліза-
ції для досягнення зростання і створення робочих 
місць. У той же час ЄС повинен мати міцнішу позицію 
на світовій арені, відіграючи провідну роль у форму-
ванні майбутнього глобального економічного порядку 
через "Велику 20" та відстоюючи європейські інтереси 
шляхом активного використання всіх існуючих інстру-
ментів.  

Частина зростання, яке Європа повинна генеру-
вати протягом наступного десятиліття, повинно похо-
дити з країн з економікою, що розвивається, так як їх 
середній клас зростатиме та імпортуватиме товари та 
послуги, щодо яких ЄС має конкурентні переваги. Як 
найбільший торгово-економічний союз ЄС має пере-
ваги від того, що є відкритим для світу та приділяє зна-
чну увагу тому, до яких заходів вдаються інші країни з 
розвиненою економікою або економікою, що розвива-
ється, для передбачення майбутніх тенденцій та адап-
тації до них.  

Ключовою метою має бути діяльність в межах СОТ 
чи двосторонніх зв’язків для забезпечення кращого до-
ступу на ринок підприємств ЄС, у тому числі малих і 
середніх підприємств, а також вирівнювання їх можли-
востей по відношенню до іноземних конкурентів. Слід 
також приділяти більше уваги оптимізації діалогу з пи-
тань регулювання, особливо в нових галузях, таких як 
клімат та екологічне зростання і, за можливості, поси-
лювати свій вплив у світі через сприяння еквівалент-
ності, взаємного визнання і знаходження спільної мови 
щодо фундаментальних питань регулювання, а також 
сприяти прийняттю наших правил і стандартів.  

Стратегія Європа 2020 має вагу не лишу в межах 
ЄС, вона також може запропонувати значні можливості 
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для країн-кандидатів та сусідніх країн та допомогти їм 
провести свої власні реформи. Розширення областей, 
на які розповсюджуються правила ЄС, створить нові 
можливості як для ЄС, так і для його сусідів. 

Крім того, однією з надважливих цілей протягом 
наступних декількох років буде побудова стратегічних 
відносин з країнами, що розвиваються, для обгово-
рення питань, що становлять взаємний інтерес, спри-
яння розвитку регуляторної та іншої співпраці, а також 
для вирішення питань двосторонніх відносин. Ці відно-
сини повинні бути засновані на гнучких структурах, які 
мають бути скоріше політичними, аніж технічними. 

У 2010 році Комісія підготує торговельну стратегію 
для Європи 2020, яка міститиме: 

- Наголос на завершенні поточних багатосто-
ронніх і двосторонніх торговельних переговорів, зок-
рема тих, що мають великий економічний потенціал, а 
також на сумліннішому виконанні існуючих угод, при-
діляючи особливу увагу нетарифним бар'єрам в торгі-
влі; 

- Ініціативи з відкриття торгівлі в секторах 
майбутнього, таких як екологічні продукти та техноло-
гії, високотехнологічна продукція та послуги, а також 
ініціативи щодо міжнародної стандартизації, зокрема в 
сферах зростання; 

- Пропозиції для стратегічного діалогу на висо-
кому рівні з ключовими партнерами щодо обговорення 
питань, що варіюють від доступу на ринки, нормати-
вно-правової бази, глобальних дисбалансів, енергетики 
та зміни клімату, доступу до сировини до питань бідно-
сті, освіти та розвитку у світі. Комісія працюватиме та-
кож у напрямку зміцнення Трансатлантичної еконо-мі-
чної ради з США, Економічного діалогу на високому 
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рівні з Китаєм, а також у напрямку поглиблення відно-
син з Японією та Росією; 

- З 2011 року та щорічно - доповіді до весняних 
зборів Європейської Ради про бар'єри для торгівлі та ін-
вестицій, що визначатимуть шляхи поліпшення дос-
тупу на ринок і регуляторного середовища для підпри-
ємств ЄС. 

ЄС є глобальним гравцем і серйозно ставиться до 
своїх міжнародних зобов'язань. Він розвиває справжнє 
партнерство з країнами, що розвиваються, для подо-
лання бідності, сприяння зростанню та реалізації цілей 
тисячоліття щодо розвитку. Ми маємо виключно тісні 
зв'язки з Африкою та маємо й надалі продовжувати ін-
вестувати в поглиблення цього тісного партнерства. Це 
буде досягнуто в рамках ширших сучасних заходів із 
збільшення допомоги на розвиток, збільшення ефекти-
вності наших програм допомоги шляхом ефективного 
розподілу завдань між державами-членами та шляхом 
більшого відображення цілей розвитку в інших напря-
мках політики ЄС. 

 
4. ВИХІД З КРИЗИ: ПЕРШІ КРОКИ ДО 2020 РОКУ 
Для боротьби з кризою були активно і рішуче ви-

користані політичні інструменти. За можливості фіска-
льна політика відігравала експансіоністську та анти-
циклічну роль; процентні ставки були знижені до міні-
мального рівня, який коли-небудь мав місце, в той час 
як фінансовому сектору була надана небувала ліквід-
ність. Уряди надали широку підтримку банкам через 
гарантії, рекапіталізацію або "очищення" балансів від 
знецінених активів; інші сектори отримали підтримку 
в рамках тимчасової та виключної державної допомоги. 
Всі ці дії були та залишаються обґрунтованими. Тим не 
менш, вони не можуть набути постійний характер. Не-
можливо постійно підтримувати державний борг на 
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високому рівні. Виконання завдань в рамках "Європи 
2020" повинно засновуватися, з одного боку, на переко-
нливій стратегії виходу з кризи стосовно бюджетної та 
монетарної політики, а з другого боку, - на прямій дер-
жавній підтримці економічного сектору, зокрема фі-
нансового сектору. Послідовність цих двох аспектів ви-
ходу з кризи є важливим фактором. Для забезпечення 
загального успішного виходу з кризи необхідно поси-
лити координацію економічної політики, зокрема в єв-
розоні. 

 
4.1. Розробка ефективної стратегії виходу з 

кризи 
Враховуючи те, що все ще існує невизначеність з 

приводу економічних перспектив та нестабільність фі-
нансового сектору, заходи з підтримки можна припи-
нити вживати лише тоді, коли економічне відновлення 
можна вважати стійким та коли буде досягнуто фінан-
сової стабільності3. Припинення тимчасових заходів, 
пов'язаних з боротьбою з кризою, необхідно скоордину-
вати з урахуванням можливої негативної ланцюгової 
реакції в державах-членах, а також з урахуванням вза-
ємодії між різними політичними інструментами. Необ-
хідно відновити правила, пов’язані з державною допо-
могою, з часу припинення тимчасових програм держа-
вної допомоги. Такий узгоджений підхід повинен буде 
ґрунтуватися на таких принципах: 

- Припинення фінансових стимулів повинно 
мати місце з моменту встановлення стабільного відно-
влення. Однак цей час може відрізнятися в різних кра-
їнах, а отже існує потреба високої міри координації на 
рівні Європейського Союзу. 

                                           
3 Висновки Європейської Рад від 10/11 грудня 2009 року. 
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- Короткострокова підтримка для безробітних 
повинна почати скорочуватися після того, як зростання 
ВВП досягне поворотного пункту, після якого вважати-
меться стійким, а кількість робочих місць, у свою чергу, 
після відставання розпочне збільшуватися. 

- Схеми секторальної підтримки повинні бути 
скасовані на ранніх стадіях, тому що вони пов'язані із 
значними бюджетними витратами,а також тому що 
вважається, що їхніх основних цілей було досягнуто, і 
через можливе порушення єдиного ринку. 

- Схеми підтримки доступу до фінансових ресу-
рсів повинні продовжувати діяти до тих пір, як стане 
очевидним, що фінансові умови економічної діяльності 
в цілому стабілізувалися.  

- Припинення допомоги у фінансовому секторі, 
починаючи із схем державних гарантій, залежатиме 
від стану економіки в цілому та від стабільності фінан-
сової системи зокрема. 

 
4.2 Реформування фінансової системи 
У короткостроковій перспективі пріоритетом буде 

відновлення міцного, стабільного та здорового фінансо-
вого сектору, здатного фінансувати повноцінну еконо-
міку. З цією метою необхідно повністю та своєчасно ви-
конати зобов'язання "Великої 20". Зокрема необхідно 
досягти таких п'яти цілей:  

- Реалізація погоджених реформ щодо нагляду 
за фінансовим сектором;  

- Виправлення недоліків регулювання, підви-
щення прозорості, стабільності та підзвітності, зокрема 
в питаннях щодо деривативів та ринкових інфраструк-
тур;  

- Завершення посилення наших пруденційних 
правил та правил обліку та захисту прав споживачів у 
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вигляді єдиної європейської збірки правил, що охоплю-
ють відповідним чином всіх фінансових учасників та 
фінансових ринків;  

- Зміцнення управління фінансовими устано-
вами для усунення недоліків, що були виявлені під час 
фінансової кризи в сфері встановлення та управління 
ризиками; 

- Приведення в дію масштабної політики, яка б 
дозволила нам у майбутньому попередити та за необ-
хідності ефективно управляти можливою фінансовою 
кризою та яка б, враховуючи особливу відповідальність 
фінансового сектору в існуючій кризі, прагнула участі 
фінансового сектора.  

 
4.3. Заходи розумної бюджетної консоліда-

ції для довгострокового зростання  
"Здорові" державні фінанси є надзвичайно важли-

вою передумовою відновлення умов для сталого зрос-
тання та створення робочих місць, а отже нам необ-
хідна комплексна стратегія виходу з кризи. З цією ме-
тою необхідно поступово припинити надзвичайні за-
ходи боротьби з кризою та запровадити середньо- та 
довгострокові реформи, що сприятимуть стійкості дер-
жавних фінансів та збільшать потенціал зростання.  

Пакт стабільності і зростання передбачає необ-
хідні умови для реалізації стратегії виходу з кризи у по-
датково-бюджетній сфері, а держави-члени запрова-
джують такі стратегії у своїх програмах стабільності та 
зближення. У більшості країн фіскальна консолідація 
повинен на за нормальних умов розпочатися в 2011 
році. Процес скорочення дефіциту до рівня, нижчого за 
3% ВВП, повинен завершитися за нормальних умов до 
2013 року. Однак в ряді країн етап консолідації пови-
нен буде розпочатися раніше 2011 року, означаючи, що 
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в цих випадках можлива необхідність одночасного при-
пинення тимчасової підтримки заходів з виходу із 
кризи та проведення фіскальної консолідації.  

З метою підтримки потенціалу зростання ЄС і ста-
більності наших соціальних моделей консолідація дер-
жавних фінансів у контексті Пакту стабільності і зрос-
тання вимагає встановлення пріоритетів та прийняття 
важких рішень: координація на рівні ЄС може допомо-
гти державам-членам у здійсненні цього завдання та у 
запобіганні ланцюговій реакції. Крім того, важливими 
є також зміст і якість державних витрат: в програмах 
бюджетної консолідації пріоритетом мають бути аспе-
кти "стимулювання економічного зростання", такі як 
освіта і підготовка кадрів, науково-дослідна та іннова-
ційна діяльність та інвестиції в мережі, такі як високо-
швидкісний інтернет, зв’язок енергетичних і транспор-
тних каналів - тобто основних тематичних областей 
стратегії Європа 2020.  

Аспект державних доходів також має важливе зна-
чення, а якості системи доходів/податків потрібно при-
діляти особливу увагу. За необхідності збільшити пода-
тки потрібно зробити так, щоб таке збільшення, за мо-
жливості, було пов’язане з перетворенням системи опо-
даткування на таку, що сприяла б зростанню. Так на-
приклад, слід уникати збільшення податків на зайня-
тість, що мало місце раніше та призводило до втрати 
робочих місць. Навпаки, держави-члени повинні нама-
гатися перенести податковий тягар із сфери зайнятості 
в сферу енергетики та навколишнього середовища, що 
стане частиною політики перетворення системи опода-
ткування на більш екологічну.  

Фіскальна консолідація і довгострокова фінансова 
стабільність мають супроводжуватися значними струк-
турними реформами, зокрема в пенсійній системі, 
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системі охорони здоров'я, системі соціального захисту 
та системи освіти. Громадське управління має викори-
стати ситуацію як можливість підвищення ефективно-
сті та якості обслуговування. Політика державних за-
купівель повинна гарантувати найбільш ефективне 
використання державних коштів, а ринки державних 
закупівель повинні бути відкритими на всій території 
ЄС. 

 
4.4. Координація діяльності в рамках Еконо-

мічного та валютного союзу 
Спільна валюта стала для держав-членів, офіцій-

ною валютою яких є євро, важливим захистом від не-
стабільності валютних курсів. Однак криза також ви-
явила, наскільки взаємозалежними стали економіки в 
межах єврозони, зокрема у фінансовому секторі, збіль-
шуючи ймовірність ланцюгової реакції. Різні моделі 
зростання в деяких випадках призводять до накопи-
чення значного державного боргу, який, у свою чергу, 
справляє тиск на єдину валюту. Таким чином, криза 
погіршила деякі проблеми в єврозоні, пов’язані, напри-
клад, зі стійкістю державних фінансів і потенціалом 
зростання, а також підкреслила дестабілізуючу роль 
дисбалансів та відмінностей у конкурентоспроможно-
сті. 

Подолання цих проблем в єврозоні має першочер-
гове значення, носить терміновий характер та є необ-
хідним для забезпечення стабільності та сталого зрос-
тання, що сприяє створенню робочих місць. Вирішення 
цих проблем вимагає посиленої та тіснішої координації 
політики, зокрема: 

- Основу для більш глибокого і всеохоплюючого на-
гляду для країн зони євро: економічний нагляд пови-
нен включати в якості складової частини не лише 

269



 
Додатки 

~ 270 ~ 
 

зміцнення бюджетної дисципліни, але й макроекономі-
чний дисбаланс та розвиток конкурентоспроможності, 
зокрема з метою забезпечення політичних пристосу-
вань. 

- Основу для боротьби із безпосередніми загрозами 
для фінансової стабільності зони євро в цілому; 

- Відповідну зовнішню репрезентацію єврозони 
для рішучої боротьби з глобальними економічними та 
фінансовими проблемами.  

Комісія вноситиме пропозиції для реалізації цих 
ідей. 

 
5. ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ: СИЛЬНІШЕ ВРЯ-

ДУВАННЯ 
Для здійснення необхідних змін потрібно, щоб 

стратегія "Європа 2020" була більш спеціалізована, зо-
середжувалася на більш чітких цілях та містила про-
зорі критерії для оцінки прогресу. Це вимагатиме мі-
цну основу управління, інструменти якого використо-
вуються також для забезпечення своєчасної та ефекти-
вної імплементації. 

 
5.1. Пропозиція щодо структури "Європи 2020" 
Стратегія повинна ґрунтуватися на тематичному 

підході та більш спеціалізованому національному на-
гляді. Останні, в свою чергу, ґрунтуються на існуючих 
інструментах координації. Зокрема: 

- Тематичний підхід зосереджується на темах, 
визначених в Розділі 2, зокрема на досягненні 5 провід-
них цілей. Основним інструментом стане програма Єв-
ропа 2020 і її провідні ініціативи, які вимагають дій як 
на рівні ЄС, так і на рівні держав-членів (див. Розділ 2 
та Додатки 1 і 2). Тематичний підхід відображає вимір 
ЄС, чітко вказує на взаємозалежність економік держав-
членів і забезпечує більшу вибірковість конкретних 

270



 
Додатки 

~ 271 ~ 
 

ініціатив, які сприяють реалізації провідних цілей ЄС 
та держав-членів, та завдяки яким стратегія зазнає ро-
звитку. 

-  Звітування країн сприятиме досягненню ці-
лей Європи 2020, допомагаючи державам-членам ви-
значити та реалізувати стратегії виходу із кризи, відно-
вити макроекономічну стабільність, виявити труднощі 
на національному рівні та повернути їхнім економікам 
стале зростання та стійкі державні фінанси. Звіту-
вання буде охоплювати не лише фіскальну політику, а 
й основні макроекономічні питання, пов'язані із зрос-
танням та конкурентоспроможністю (тобто дисбаланси 
на макрорівні). Воно повинно забезпечити комплекс-
ний підхід до розробки та здійснення політики, необ-
хідної для підтримки рішень, які держави-члени по-
винні прийняти з огляду на тиск на державні фінанси. 
Особливу увагу буде приділено функціонуванню євро-
зони і взаємозалежності між державами-членами. 

Для досягнення цієї мети звітування щодо Європи 
2020 та Пакту стабільності і зростання, а також їх оці-
нка відбуватимуться одночасно, з тим щоб об'єднати ре-
сурси та цілі, в той же час чітко розділяючи інструме-
нти та процедури та зберігаючи цілісність Пакту стабі-
льності і зростання. Для цього необхідно запропону-
вати щорічні програми стабільності/зближення та про-
грами модернізованої реформи, які готуватиме кожна 
держава-член, з тим щоб визначити заходи із звіту-
вання щодо прогресу у вирішенні цих завдань та осно-
вних структурних реформ для подолання труднощів на 
шляху до зростання. Обидві такі програми, які повинні 
містити необхідні перехресні посилання, подаються Ко-
місії та іншим державам-членам в останньому кварталі 
року. Європейська рада із системних ризиків (ESRB) 
повинна регулярно звітувати щодо фінансових ризиків 
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на макрорівні. Ці звіти становитимуть істотний внесок 
у загальну оцінку. Комісія оцінюватиме ці програми та 
звітуватиме щодо стану їх виконання. Проблемам Еко-
номічного та валютного союзу буде приділено особливу 
увагу. 

Таким чином, Рада Європи буде отримувати всю 
необхідну інформацію для прийняття рішень. Вона 
отримуватиме аналіз економічної ситуації та зайнято-
сті, загальне становище бюджету, фінансові умови на 
макрорівні та інформацію щодо перебігу виконання те-
матичних програм держав-членів, а також додатково 
робитиме огляд загального стану економіки ЄС. 

Комплексні керівні принципи. 
В інституціональному плані стратегія "Європа 

2020" ґрунтуватиметься на невеликій кількості компле-
ксних керівних принципів "Європи 2020" (об’єднуючи 
керівні принципи щодо зайнятості та загальної еконо-
мічної політики), які замінять 24 існуючі керівні прин-
ципи. Ці нові керівні принципи відображатимуть рі-
шення Європейської Ради і об’єднуватимуть погоджені 
цілі. Після висновку Європейського Парламенту стосо-
вно керівних принципів щодо зайнятості, як це перед-
бачено в Договорі, ці принципи повинні отримати полі-
тичне схвалення на червневому засіданні Європейської 
Ради до їх прийняття Радою. Після їх прийняття вони 
повинні залишатися загалом незмінними до 2014 року, 
з метою забезпечення їх виконання. 

Рекомендації щодо політики 
Державам-членам будуть направлені політичні 

рекомендації в контексті звітування країн і в рамках 
тематичного підходу "Європи 2020". Для контролю на 
рівні країн за цими рекомендаціями будуть формува-
тися висновки щодо програм стабільності/наближення 
відповідно до Регламенту Ради (ЄС) № 1466/97, які 
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супроводжуватимуться рекомендаціями в рамках Зага-
льних керівних принципів економічної політики 
(Broad Economic Policy Guidelines - BEPGs, частина 2 
статті 121). Тематична частина буде включати рекоме-
ндації щодо зайнятості (стаття 148) та рекомендації для 
країн з приводу інших обраних тематичних питань (на-
приклад, щодо економічного середовища, інновацій, 
функціонування єдиного ринку, зміни в енергетичній 
сфері та кліматичні зміни тощо; ці рекомендації мо-
жуть надаватися в силу того, що мають економічні нас-
лідки на макрорівні, в рамках рекомендацій BEPGs, як 
зазначено вище. Ця система рекомендацій сприятиме 
також наближенню макроекономічних/фінансових 
структур та тематичних програм. 

Рекомендації в рамках нагляду на рівні країни 
стосуватимуться питань із значними наслідки для ма-
кроекономічної політики і державних фінансів, в той 
час як рекомендації в рамках тематичного підходу на-
даватимуть поради з приводу мікроекономічних про-
блем та проблем зайнятості. Ці рекомендації будуть до-
статньо чіткими і в цілому міститимуть часові рамки, в 
межах яких від відповідної держави-члена очікуються 
відповідні дії (наприклад, два роки). Тоді держава-
член  визначає, які заходи вживатиме для виконання 
рекомендацій. Якщо в межах визначених часових ра-
мок держава-член не відреагували належним чином на 
політичні рекомендації Ради або розробила стратегії, 
що суперечать таким рекомендаціям, Комісія може на-
діслати політичне попередження (частина 4 статті 121). 

 
5.2. Хто за що відповідає? 
Працювати разом для досягнення цих цілей є над-

звичайно важливим. З огляду на наші взаємозалежні 
економіки зростання та нові робочі місця матимуть 
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місце лише в тому випадку, якщо всі держави-члени 
рухатимуться у цьому напрямку, враховуючи їхні кон-
кретні обставини. Нам необхідне більше почуття відпо-
відальності. Європейська Рада має забезпечити зага-
льні принципи стратегії на основі пропозицій Комісії, 
засновані одному ключовому принципі: чиста додана 
вартість ЄС. У зв’язку з цим роль Європейського Пар-
ламенту є особливо вагомою. Слід також посилювати 
внесок зацікавлених сторін на національному та регіо-
нальному рівнях, а також роль соціальних партнерів. 
Додаток 3 містить огляд політичного циклу та часових 
рамок "Європи 2020". 

Повна відповідальність Європейської Ради 
На відміну від теперішньої ситуації, в якій Євро-

пейська Рада є останньою складовою у прийнятті рі-
шень щодо стратегії, Європейська Рада має управляти 
стратегією, так як вона є органом забезпечення інтег-
рації політик та управління взаємозалежністю між 
державами-членами та ЄС. 

Здійснюючи горизонтальний контроль за здійс-
ненням програми "Європа 2020", Європейська Рада 
може зупинитися на розгляді конкретних питань (на-
приклад, наукових дослідженнях та інноваціях, нави-
чок тощо) на майбутніх засіданнях, надаючи керівні 
принципи та необхідні стимули з цих питань. 

Рада міністрів 
Відповідні утворення Ради працюватимуть для 

здійснення програми "Європи 2020" та для досягнення 
цілей у сферах, за які вони відповідають. У рамках про-
відних ініціатив державам-членам буде запропоновано 
збільшити обмін політичною інформацією щодо най-
кращої практики в різних утвореннях Ради. 
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Європейська Комісія 
Європейська Комісія щорічно проводитиме моніто-

ринг розвитку ситуації на основі ряду показників зага-
льного прогресу в досягненні цілі розумної, екологічної 
та всеохоплюючої економіки з високим рівнем зайнято-
сті, продуктивності праці та соціальної згуртованості. 

Вона щорічно складатиме звіт щодо виконання 
стратегії "Європа 2020", приділяючи особливу увагу пи-
танню досягнення основних узгоджених цілей, а також 
оцінюватиме звіти окремих країн та програми забезпе-
чення стабільності та згуртованості. У рамках цього 
процесу Комісія надаватиме політичні рекомендації 
або попередження, вноситиме політичні пропозиції 
щодо досягнення цілей стратегії та надаватиме конкре-
тну оцінку прогресу в межах єврозони. 

Європейський Парламент 
Європейський Парламент повинен відігравати ва-

жливу роль у стратегії не лише як  учасник законотво-
рчого процесу, а й як рушійна сила для мобілізації гро-
мадян та національних парламентів. Парламент може, 
наприклад, присвятити наступне засідання з націона-
льними парламентами для обговорення свого внеску в 
стратегію "Європа 2020" та висловлення своїх поглядів 
щодо весняного засідання Європейської Ради. 

Національні, регіональні та місцеві органи 
влади 

Усі національні, регіональні та місцеві органи 
влади повинні продовжувати партнерство, залучаючи 
парламенти, соціальних партнерів та представників 
громадянського суспільства, беручи участь у підготовці 
та здійсненні національних програм реформування. 

Встановивши постійний діалог між різними рів-
нями влади, пріоритети Союзу стають ближчими до 
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громадян, що зміцнює необхідне зобов'язання щодо до-
сягнення результатів стратегії "Європа 2020". 

Зацікавлені сторони та громадянське суспі-
льство 

Крім того, Економіко-соціальний комітет та Комі-
тет регіонів також повинні більш активно брати участь 
у цьому процесі. Обмін передовим досвідом, порів-
няння досягнень та будівництво мереж, які пропону-
ються декількома державами-членами, довели свою 
ефективність як ще один інструмент для забезпечення 
почуття обов’язку та динамізму навколо необхідності 
реформування. 

Таким чином, успіх нової стратегії багато в чому 
залежатиме від здатності установ ЄС, держав-членів та 
регіонів чітко пояснити, чому реформи необхідні, і на-
віть неминучі, якщо ми хочемо зберегти свою якість 
життя та захистити свої соціальні моделі, чого Європа 
та держави-члени хочуть досягнути до 2020 року та 
який внесок очікується від громадян, підприємств та 
організацій, що представляють їх. Визнаючи необхід-
ність взяти до уваги національних умов та традицій, 
Комісія запропонує для цієї мети, спільний інструмен-
тарій зв’язку. 

 
6. РІШЕННЯ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ 
Комісія пропонує Європейській Раді на своєму за-

сіданні навесні 2010 року: 
- погодити тематичні пріоритети стратегії "Єв-

ропа 2020"; 
- визначити п'ять провідних цілей, як це пропо-

нується у розділі 2 цього документа: щодо інвестицій в 
науково-дослідну діяльність, освіту, енергетичні та клі-
матичні зміни, щодо рівня зайнятості та зменшення рі-
вня бідності, визначення, чого Європа хоче досягнути 
до 2020 року; запропонувати державам-членам брати 
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участь в діалозі з Європейською Комісією з метою пере-
творення цілей ЄС на національні цілі для рішень, які 
повинні прийнятися на червневому засіданні Європей-
ської Ради, беручи до уваги національні умови та різне 
початкове становище; 

- запропонувати Комісії представити пропози-
ції щодо провідних ініціатив і на основі них зробити за-
пит до Ради (та її утворень) прийняти необхідні рі-
шення для їх реалізації; 

- погодити зміцнення координації економічної 
політики для сприяння позитивній ланцюговій реакції 
та допомогти більш ефективно вирішити проблеми Со-
юзу, з цією метою Європейській Раді необхідно схва-
лити поєднання тематичної оцінки та оцінки на рівні 
держав, як це пропонується в зв'язку з цим без шкоди 
цілісності Пакту; Європейській Раді також необхідно 
звернути особливу увагу на зміцнення Економічного і 
валютного Союзу; 

- закликати всіх зацікавлених сторін (напри-
клад, національні/регіональні парламенти, регіона-
льні та/або місцеві органи влади, соціальних партнерів 
та громадянське суспільство та що не менш важливо - 
громадян Європи) допомогти у співпраці реалізувати 
стратегію, вживаючи заходів в межах їх компетенції; 

- зробити запит до Комісії, щоб остання прово-
дила моніторинг прогресу і щорічно звітувала про 
нього до весняного засідання Європейської Ради, нада-
ючи огляд прогресу у досягненні цілей, у тому числі по-
рівняння досягнень на міжнародному рівні, та перебігу 
виконання провідних ініціатив. 

На її наступних засіданнях: 
- ухвалити після висновку Європейського Пар-

ламенту запропоновані комплексні керівні принципи, 
які становлять її інституціональну основу; 
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- затвердити національні цілі після спільної 
перевірки для забезпечення узгодженості дій; 

- обговорити конкретні теми, оцінюючи поточну 
ситуацію в Європі та можливості для прискорення про-
гресу. Вперше обговоренню питання щодо досліджень 
та інновацій можуть підлягати на жовтневому засі-
данні Європейської Ради на основі матеріалів, наданих 
Комісією. 
 
 

Джерело: Повідомлення Комісії. Європа-2020. Стратегія для ро-
зумного, сталого та всеохоплюючого зростання// Європейська Комісія, 
Брюссель. – 03.03.2010. – СОМ(2010)2020-остаточна версія [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу: old.minjust.gov.ua/file /31493.doc 
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