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ступне слово В

незалежний аналіз законопроекту № 6173 «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення укладення угоди 
між Україною та ЄС про взаємне визнання 
кваліфікованих електронних довірчих послуг» 
від 12.10.2021 року і надіслали його до 
Міністерства цифрової трансформації 
України.  

У 2021 році ми вирішили долучитись до 
реформи громадського здоров’я в Україні, адже 
побороти Covid-19 можливо лише за наявності 
ефективної інституційної структури, яка 
відповідає за різні напрямки громадського 
здоров’я, в тому числі і боротьбу з пандеміями. 
Це також було пов’язано ще й з тим, що Україна 
вперше за багато років розробила 
законопроект № 4142 від 21.09.2020 року «Про 
систему громадського здоров’я», який має на 
меті реформувати чинну систему громадського 
здоров’я в Україні. Протягом року наша 
команда долучилась до подання серії правок 
до законопроекту, організували серію 
зустрічей з різними чиновниками, які 
впливають на політику громадського здоров’я в 
Україні, а саме з чинним Міністром охорони 
здоров’я України – Віктором Ляшком, головою 
комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної 
допомоги та медичного страхування – 
Михайлом Радуцьким, організовували відкриті 
обговорення щодо іноземного досвіду 
інституційних структур систем громадського 
здоров’я, провели комплексне дослідження, 
яке включає найбільш успішні кейси різних 
країн у боротьбі із Covid-19.

Основними секторами, яким ми присвятили 
свою увагу, були інтеграція України до Єдиного 
цифрового ринку ЄС, реформа сфери 
громадського здоров’я, підписання Україною 
Угоди про оцінку відповідності та прийнятність 
промислової продукції (промисловий безвіз), 
реформа митної сфери, поводження з 
твердими побутовими відходами.   

Ми продовжили роботу на підтримку інтеграції 
України до Єдиного цифрового ринку ЄС, адже 
переконані, що реформи в цій сфері створять в 
Україні нову прибуткову галузь економіки. З 
цією метою розробили дослідження, в яких 
проаналізували вже пророблену роботу в таких 
сферах Єдиного цифрового ринку ЄС, як 
довірчі послуги, електронні комунікації та 
електронна комерція. Також дали чіткі 
рекомендації органам влади про те, яким чином 
можна прискорити роботу в даних секторах. 

Серед зазначених секторів приділили 
особливу увагу довірчим послугам, адже ті є 
фундаментом цифрового ринку. Вони 
передбачають переведення в електронний 
формат всіх юридично-значущих документів. У 
майбутньому це прискорить взаємодію між 
бізнесами в Україні та в ЄС, адже жодна бізнес 
співпраця не відбувається без офіційних 
договорів. Наша організація переклала 
українською мовою MRA Cook book, який 
містить детальні покрокові рекомендації   
стосовно того, що має виконати Україна задля 
підписання з ЄС Угоди про взаємне визнання у 
сфері довірчих послуг. Також ми зробили свій   

У 2021 році наша організація продовжила працювати в 
умовах пандемії Covid-19. Не зважаючи на обмеження, які 
пандемія внесла в роботу, ми активно працювали над 
різними секторами Угоди про асоціацію, а також 
продовжили роботу над щорічним моніторингом угоди.
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Останньою сферою, до роботи над якою 
залучилась наша команда в 2021 році, була 
сфера поводження з твердими побутовими 
відходами. Нашою командою проведено низку 
інформаційних заходів для популяризації 
різних практик поводження з побутовими 
відходами в Полтавській області. А також 
організовано серію обговорень з ключовими 
стейкхолдерами, які залучені до цієї сфери.  
Перекладено частини європейських 
документів, що стосуються найкращих 
доступних технологій та методів керування для 
біологічного оброблення відходів. Дані 
документи стануть в нагоді українським 
законотворцям, які розроблятимуть в 
майбутньому законодавство в частині 
поводження з біологічними відходами.   

На останок хочу додати від себе, що це був ще 
один рік, коли Україна продовжила виконувати 
Угоду про асоціацію і досягла значного 
прогресу в адаптації законодавства в таких 
сферах як санітарні та фітосанітарні заходи, 
електронні комунікації, банківські послуги, 
водний транспорт та громадське здоров’я. 
Окрім змін в законодавстві багато 
європейських норм вже почали працювати на 
практиці, а саме було завершено підготовку 
нормативної бази для приєднання до Конвенції 
про спільний транзит (NCTS), розпочата робота 
оціночної місії ЄС щодо готовності України до 
підписання Угоди АСАА; розпочата робота 
Українського центру трансплант-координації. 
Такі результати свідчать про те, що Україна 
впевнено рухається до ЄС, а наша команда 
робить свій системний аналітичний і 
адвокаційний внесок в цей процес.  

Любов АКУЛЕНКО   
виконавча директорка Українського центру європейської політики  
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Цьогоріч у фокусі нашої аналітичної діяльності 
була і сфера технічного регулювання, яка є 
надзвичайно важливою для подальшого 
підписання Україною угоди про промисловий 
безвіз. Ми проаналізували нові вимоги ЄС до 
ринкового нагляду і надали рекомендації 
Міністерству економіки України щодо їх 
впровадження. Також ініціювали обговорення 
щодо подальшої реформи сфери метрології та 
метрологічної діяльності, яка є необхідною для 
укладення угоди про промисловий безвіз. 

Ще одна сфера, яка привернула нашу увагу, - це 
реформа митниці. Командою центру був 
проведений порівняльний аналіз в частині 
застосування санкцій за порушення митних 
правил в державах-членах ЄС. Дана тема є 
важливою для продовження реформ, які 
Україна має зробити у сфері митниці в контексті 
виконання своїх зобов’язань у рамках Угоди 
про асоціацію. Дослідження було 
презентовано команді Міністерства фінансів 
Україні. Представники міністерства зазначили, 
що будуть в подальшому використовувати наші 
напрацювання у своїй законотворчій роботі. 

Окрім аналітичної роботи з різними секторами 
Угоди про асоціацію, провели наш щорічний 
моніторинг виконання угоди. Згідно 
результатів нашого дослідження протягом 2014 
та першої половини 2021 років Україна 
виконала біля 49% зобов’язань в рамках угоди. 
Найбільш успішними секторами в рамках 
нашого аналізу виявились такі: технічні бар’єри 
у торгівлі, державні закупівлі, діяльність 
компаній, зовнішня, безпекова та оборонна 
політика, енергетика, оподаткування та захист 
прав споживачів, а також сектори 
телекомунікацій та співробітництва з питань 
внутрішніх реформ. В цих сферах Україна 
адаптувала найбільшу частину законодавства. 
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Розроблено

аналітичних досліджень

Підготовлено та опубліковано

аналітичних статей в медіа

Організовано та проведено

публічних заходів

Члени команди взяли участь в

навчальній програмі

Організовано та проведено

закрите обговорення

спіхи 2021 року У



Командність

У своїй роботі ГО «Український центр європейської політики» 
сповідує та дотримується таких цінностей:

підготовки та розповсюдження експертно-аналітичних матеріалів для сприяння 
євроінтеграційним реформам в Україні;  

популяризації європейських цінностей в українському суспільстві;  

інформування суспільства про можливості і переваги тісної співпраці з ЄС;  

сприяння посиленій економічній, політичній та торговельній співпраці України з 
Європейським Союзом;  

популяризація екологічних ідей та цінностей, зокрема у сфері поводження з ТПВ;  

формування позитивного іміджу України шляхом реалізації заходів у сфері культури;  

інформування міжнародної спільноти про виклики і досягнення в здійсненні Україною 
реформ, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.  

Ми втілюємо нашу місію шляхом:

Ми - незалежний адвокаційно-аналітичний центр, що сприяє інтеграції України у 
європейський простір.

Місія: 

ісія та цінностіМ

Взаємоповага Толерантність

Інтелектуальна 
свобода

Прозорість Орієнтованість 
на результат
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Правління

Президент Українського клубу аграрного бізнесу, генеральний 
директор «Індустріальної Молочної Компанії». Провідний 
фахівець зі стратегічного менеджменту у сфері сільського 
господарства та харчової промисловості.  

ЛІССІТСААлекс    
Голова Правління   

Медіа-експерт, голова правління ГО "Громадське радіо". Має 
понад 30 років досвіду роботи на радіо, у друкованих ЗМІ, на 
телебаченні (журналіст, редактор, ведучий).   

Член Правління  

КУЛИКОВ  Андрій 

Директор європейських проєктів ГО "Інтерньюз-Україна", 
журналіст "hromadske.ua", викладач Києво-Могилянської 
академії, український філософ, есеїст, перекладач, доктор 
політичних студій та кандидат філософських наук.  

  

Член Правління  

ЄРМОЛЕНКО Володимир 
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Команда

виконавча директорка, 
кандидатка наук у сфері 
державного управління

АКУЛЕНКО   Любов 

  

заступниця виконавчої 
директорки з розвитку 
комунікацій, експертка з 
міжнародних відносин  

  ЛАЦИБА Інна 

заступник виконавчої 
директорки з аналітичної 
роботи, провідний експерт 
з питань енергетики   

НАУМЕНКО  Дмитро 

бухгалтерка

 ГУЛЯЄВА   Олена

к.е.н., аналітикиня 

БУЛАНА  Олександра 

молодша аналітикиня  

ДЯЧЕНКО Сніжана 

координаторка проектів, 
експертка з питань 
адміністрування   

  

 ЛИТВИНЕНКО Юлія

координаторка проектів

 ГУЛЯЄВА   Ольга

комунікаційна менеджерка  

ТИСЯЧНА Надія 
SMM менеджер, графічний 
дизайнер  

ІВАНОВ  Олександр 

З :алучені експерти
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Аналітичні дослідження
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https://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/ucep_report_e-commerce_31.05.2021.pdf
https://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/ucep_report_telecom_1.06.2021.pdf
https://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/ucep_report_trust_service__6.06.2021.pdf
https://ucep.org.ua/doslidzhennya/rynkovyj-naglyad-ta-oczinka-vidpovidnosti-v-ukrayini-v-konteksti-zmin-yevropejskogo-zakonodavstva.html
https://ucep.org.ua/doslidzhennya/novi-vymogy-dlya-ukrayinskyh-eksporteriv-v-konteksti-zmin-yevropejskogo-zakonodavstva-shhodo-rynkovogo-naglyadu-ta-oczinky-vidpovidnosti.html
https://ucep.org.ua/doslidzhennya/pilotnyj-proyekt-internalizacziyi-strukturnogo-bloku-czyfrovogo-pidpysu-esig-bb.html
https://ucep.org.ua/doslidzhennya/transkordonni-czyfrovi-kontrakty-ta-dokumenty-z-elektronnoyi-komercziyi-ta-elektronnoyi-torgivli.html
https://ucep.org.ua/doslidzhennya/dosvid-pandemiyi-dlya-pobudovy-systemy-gromadskogo-zdorovya-v-ukrayini.html
https://ucep.org.ua/doslidzhennya/analiz-mozhlyvosti-vprovadzhennya-biologichnogo-obroblennya-tpv-ta-proektiv-zboru-biogazu-na-poligonah-tpv-na-prykladi-isnuyuchyh-variantiv-system-upravlinnya-vidhodamy-v-poltavskij-oblasti.html
https://ucep.org.ua/doslidzhennya/najkrashhi-dostupni-tehnologiyi-ta-metody-keruvannya-dlya-biologichnogo-obroblennya-vidhodiv.html
https://ucep.org.ua/doslidzhennya/sankcziyi-za-porushennya-mytnyh-pravyl-v-derzhavah-chlenah-yes-porivnyalnyj-analiz.html
https://ucep.org.ua/doslidzhennya/yevrointegracziya-popry-covid-progres-u-vykonanni-ugody-pro-asocziacziyu-u-2020-pershu-polovynu-2021-rr-2.html
https://ucep.org.ua/doslidzhennya/ukrayina-ta-ugoda-pro-asocziacziyu-monitoryng-vykonannya-2014-persha-polovyna-2021-roku.html


Аналітичні публікації
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Що дасть 
Україні 
інтеграція в 
цифровий 
простір ЄС

«Жовта 
картка» для 
промислового 
безвізу: де 
Україна 
створила собі 
проблеми

Нові правида 
ЄС. Як Україні 
долучитися до 
європейського 
ринку 
електронної 
комерції

ЄС посилює 
безпеку для 
споживачів. Що 
зміниться для 
українського 
експорту

Як розбудова 
телекомунікаці
йної структури 
допоможе 
Україні 
інтегруватися в 
ЄС

Як карати за 
порушення 
митних правил 
в «зеленому 
коридорі»

Наскільки 
глибоко 
євроінтеграція 
проникає в 
Україну?

Від прорирів 
до відкатів: що 
відбувається з 
Угодою про 
асоціацію до 
ЄС

Європейські 
довірчі послуги 
в Україні: три 
варіанти 
розвитку

Нова цифрова 
реальність 
світу та де в ній 
Україна

оніторинг та адвокація 
виконання Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС»

«М

https://www.eurointegration.com.ua/experts/2021/01/25/7118582/
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2021/04/21/7122318/
https://www.epravda.com.ua/columns/2021/06/29/675432/
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2021/07/14/7125396/
https://www.epravda.com.ua/columns/2021/07/19/676066/
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2021/07/21/7125530/
https://thepage.ua/ua/experts/nova-cifrova-realnist-svitu-i-de-v-comu-ukrayina
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/08/30/7127170/
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331899-naskilki-gliboko-evrointegracia-pronikae-v-ukrainu.html
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2021/10/19/7129170/
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виконання Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС»
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дійснюємо моніторинг 
виконання угоди про асоціацію 
З

У 2021 році УЦЄП підготував вже 5-й щорічний 
звіт «Україна та Угода про асоціацію: 
моніторинг виконання за 2014 - першу 
половину 2021 року».  

Станом на другу половину 2021 року загальний 
прогрес у виконанні Угоди оцінюється в 49%. 
Ця оцінка включає як і повністю виконані 
зобов’язання, так і досягнуті проміжні 
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Більш стрімке зростання досконалого прогресу 
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Виконання Угоди про асоціацію в 2020-2021 
роках відзначалося як й істотними 
досягненнями в одних секторах, так і 
продовженням стагнації або навіть відкатами в 
інших.  

 

 

завершено підготовку нормативної бази 
для приєднання до Конвенції про спільний 
транзит (NCTS),   

розпочала роботу оціночна місія ЄС щодо 
готовності України до підписання Угоди 
АСАА,  

стартувала робота Українського центру 
трансплант-координації.  

12

Кілька проривів також спостерігаємо і в 
практичній імплементації. Зокрема: 

Однак, щодо 24,9% зобов’язань виконання 
навіть не розпочиналося, а виконання 1,9% 
зобов’язань має критичну невідповідність до 
відповідних норм права ЄС. 

Так, відбулося прийняття кількох важливих для 
євроінтеграції законів. Серед них: 

Закон України «Про ветеринарну 
медицину»,  

«Про електронні комунікації»,  

«Про платіжні послуги»,  

 «Про внутрішній водний транспорт»,  

 «Про безпеку та якість крові»,  

 «Про корінні народи».  
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Маємо також і відкати у реформах. Подальше 
просування надважливих реформ органів 
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наслідок політичного втручання у процес 
оновлення відповідних інституцій. Через 
пандемію COVID призупинено проведення 
конкурсів, що було істотним викликом для 
реформи державної служби. Виключення, 
запроваджені у 2021 році для будівництва 
Великої кільцевої дороги в місті Києві та 
святкування дня Незалежності у Законі «Про 
державні закупівлі», завдали серйозного удару 
по прогресу у відповідному секторі. Не 
зважаючи на значні реформи у попередні роки 
в секторі енергетики, практична імплементація 
реформ пробуксовує через неспроможність (в 
силу різних соціальних та економічних причин) 
перейти до ринкового ціноутворення як на 
ринку газу, так і електроенергії. А регулярні 
атаки на НАЗЯВО ставлять під удар і так не 
великі здобутки у секторі освіти.   

У 2021 році також було завершено роботу над 
«Навігатором Угоди про асоціацію» – 
інтерактивним моніторинговим продуктом, 
який накопичує оцінки і дані щодо виконання 
Угоди про асоціацію. Навігатор розміщено на 
сайті Європейської правди.   

 

УЦЄП має намір продовжити здійснення 
моніторингу виконання Угоди про асоціацію у 
подальшій своїй діяльності, а також 
здійснювати якісні аналітичні дослідження та 
адвокаційні заходи з метою сприяння 
виконання Угоди. 



роводимо адвокацію 
«проблемних» секторів а також тих, 
які визначимо як пріоритетні для 
країни та ведемо експертну 
комунікацію із ключовими 
стейкхолдерами 

П

У червні торік після оприлюднення урядового 
звіту щодо виконання Угоди про Асоціацію 
Український центр європейської політики 
відреагував публікацією  

 

 

«5 гострих питань 
про українську євроінтеграцію: що не увійшло 
до урядових звітів» 

Власне, з боку держави подавалася тільки 
історія успіху про просування країни до ЄС. 
Однак, на думку експертів УЦЄП, гострі 
питання напрошувалися самі собою: 

Перш за все, порядок денний Угоди про 
асоціацію за цей період дійсно з’явився в 
усіх секторах, де Україна має здійснити 
реформи. Питання тільки в тому, якою є 
справжня кінцева мета виконання 
євроінтеграційних зобов’язань? Звичайно, 
Угода про асоціацію потребує оновлення 
своїх цілей як мінімум для адекватного 
відображення змін всередині самого ЄС, 
проте секторальна інтеграція вимагає 
кропіткої роботи і на секторальному рівні, 
на якому необхідно демонструвати 
конкретні результати. 

По-друге, оцінка прогресу виконання Угоди 
про асоціацію у 54% за останні шість років – 
це багато чи мало? За оцінками 
Українського центру європейської 
політики, станом на кінець 2019 року повне 
виконання Угоди про асоціацію становило 
лише 12,3%, тож навряд чи можна 
розраховувати, що на цей момент вже 
виконано понад половину 
євроінтеграційних завдань.  

По-третє, обрання за основу регулярного 
шестирічного горизонту, а не щорічного.  

По-четверте, для європейців з огляду на 
оцінку виконання Угоди про асоціацію є 
надзвичайно важливим політичний блок, 
який включає реформу державної служби 
(інституційна спроможність України 
виконувати угоду загалом), антикорупційну 
та судову реформи.  

Для ЄС це – базові реформи, адже розмови 
про членство країни в ЄС розпочинаються 
саме з оцінки прогресу в цих секторах.  

І ми би хотіли, аби політичне керівництво 
України теж усвідомлювало, що без 
вирішення наших суто українських проблем 
кожна наша розмова з європейськими 
партнерами про майбутнє членство в ЄС 
буде наштовхуватися на обговорення саме 
цих проблем: реформа державної служби, 
монополізовані ринки, практика порушення 
вже встановлених домовленостей та 
інших. 
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У 2021 році ми визначили низку пріоритетних 
секторів в рамках Угоди про асоціацію і активно 
працювали над їх адвокатуванням, а саме: 
інтеграція України до Єдиного цифрового ринку 
ЄС, реформа громадського здоров’я, 
підписання Україною угоди про промисловий 
безвіз та реформа митниці.  

У напрямку інтеграції України до Єдиного 
цифрового ринку ЄС ми реалізували два  

окремих проекти. Перший спрямований на 
моніторинг виконання Україною зобов’язань в 
рамках оновленого Додатку XVII-3 про 
телекомунікаційні послуги в рамках Угоди про 
асоціацію.  Так, було підготовлено три 
аналітичних документи які оцінювали прогрес 
України в таких секторах як Довірчі послуги, 
Телекомунікаційні послуги та Електронна 
комерція.  

 

У дослідженні про прогрес у сфері 
 проаналізована ситуація в секторі, 

зміни в законодавстві, потенційні ризики та 
проблеми, розроблені рекомендації щодо 
вдосконалення політики. Досліджено 
очікуваний довгостроковий вплив від 
запровадження запропонованих змін. Також 
командою центру був окремо вивчений проект 
закону № 6173 «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення 
укладення угоди між Україною та ЄС про 
взаємне визнання кваліфікованих електронних 
довірчих послуг» від 12.10.2021 року. В даному 
аналізі ми виклали ризики, з якими Україна 
стикнеться у випадку його прийняття, саме 
труднощі з подальшим укладенням між 
Україною та ЄС угоди про взаємне визнання 
довірчих послуг.  

довірчих 
послуг

Дослідження у сфері 
 містить аналіз досягнутого прогресу 

Україною у виконанні Додатку XVII-3 в частині 
телекомунікацій, що стосуються змін в 
українському законодавстві, на предмет їх 
відповідності вимогам ЄС. Також в аналітичній 
роботі запропоновані рекомендації щодо 
необхідних кроків для подальшої інтеграції 
України в Єдиний цифровий ринок ЄС, 
визначений перелік питань, які потребують 
першочергового врегулювання. В дослідженні 
запропоновано декілька шляхів інтеграції 
України до Єдиного цифрового ринку ЄС в 
частині електронних комунікацій 
(двосторонній трек, секторальна інтеграція, 
регіональний трек). 

телекомунікаційних 
послуг

15

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/06/29/7124939/


У 2021 році ми визначили низку пріоритетних 
секторів в рамках Угоди про асоціацію і активно 
працювали над їх адвокатуванням, а саме: 
інтеграція України до Єдиного цифрового ринку 
ЄС, реформа громадського здоров’я, 
підписання Україною угоди про промисловий 
безвіз та реформа митниці.  

У напрямку інтеграції України до Єдиного 
цифрового ринку ЄС ми реалізували два  

окремих проекти. Перший спрямований на 
моніторинг виконання Україною зобов’язань в 
рамках оновленого Додатку XVII-3 про 
телекомунікаційні послуги в рамках Угоди про 
асоціацію.  Так, було підготовлено три 
аналітичних документи які оцінювали прогрес 
України в таких секторах як Довірчі послуги, 
Телекомунікаційні послуги та Електронна 
комерція.  

 

У дослідженні про прогрес у сфері 
 проаналізована ситуація в секторі, 

зміни в законодавстві, потенційні ризики та 
проблеми, розроблені рекомендації щодо 
вдосконалення політики. Досліджено 
очікуваний довгостроковий вплив від 
запровадження запропонованих змін. Також 
командою центру був окремо вивчений проект 
закону № 6173 «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення 
укладення угоди між Україною та ЄС про 
взаємне визнання кваліфікованих електронних 
довірчих послуг» від 12.10.2021 року. В даному 
аналізі ми виклали ризики, з якими Україна 
стикнеться у випадку його прийняття, саме 
труднощі з подальшим укладенням між 
Україною та ЄС угоди про взаємне визнання 
довірчих послуг.  

довірчих 
послуг

Дослідження у сфері 
 містить аналіз досягнутого прогресу 

Україною у виконанні Додатку XVII-3 в частині 
телекомунікацій, що стосуються змін в 
українському законодавстві, на предмет їх 
відповідності вимогам ЄС. Також в аналітичній 
роботі запропоновані рекомендації щодо 
необхідних кроків для подальшої інтеграції 
України в Єдиний цифровий ринок ЄС, 
визначений перелік питань, які потребують 
першочергового врегулювання. В дослідженні 
запропоновано декілька шляхів інтеграції 
України до Єдиного цифрового ринку ЄС в 
частині електронних комунікацій 
(двосторонній трек, секторальна інтеграція, 
регіональний трек). 

телекомунікаційних 
послуг

15



. електронна комерція

довірчим послугам

Ще одним важливим елементом Єдиного 
цифрового ринку ЄС є 
Нашою командою було розроблено 
дослідження, яке аналізує стан виконання 
Україною Додатку XVII-3 в частині електронної 
комерції. В документі розглядаються зміни в 
рамках європейської Стратегії розвитку 
цифрового ринку, які не включені до Додатку 
XVII-3, але безпосередньо стосуються 
регулювання сфери електронної комерції. 
Відповідно без їх врахування Україна не зможе 
інтегруватись до Єдиного цифрового ринку ЄС 
в частині електронної комерції. Також 
дослідження містить низку рекомендацій, які 
допоможуть Україні врахувати останні зміни в 
законодавстві ЄС стосовно електронної 
комерції та врахувати їх при подальшому 
оновленні Додатку XVII-3. 

У рамках другого проекту була присвячена 
увага ще раз . Це пов’язано 
з тим, що вони є фундаментом цифрового 
ринку. Вони передбачають переведення в 
електронний формат всіх юридично-значущих 
документів. У майбутньому це прискорить 
взаємодію між бізнесами в Україні та в ЄС, адже 
жодна бізнес співпраця не відбувається без 
офіційних договорів. З цією метою у співпраці з 
Міністерством цифрової трансформації України 
було перекладено MRA Cookbook. У ньому 
описано процедуру того, що має робити третя 
країна, аби підписати Угоду про взаємне 
визнання довірчих послуг з Європейським 

Союзом. Так, перша складова - українське 
законодавство у сфері публічних послуг має 
відповідати європейському. Друга складова –  
Україна повинна створити національний орган 
з оцінки відповідності у сфері довірчих послуг. 
Далі – технічні умови та найкращі практики 
(третя складова). Є багато стандартів, які 
необхідно буде змінити. Щодо четвертої 
складової, то у нашій країні вже сформувалася 
певна спільнота довіри: в Мінцифрі, інших 
міністерствах, розробники «Дії», люди з 
бізнесу, які цікавляться цим. 

Ще одне дослідження, розроблене у сфері 
, стосується транскордонних 

цифрових контрактів та документів з 
електронної комерції та електронної торгівлі. В 
ньому йдеться про загальну концепцію 
безпаперового документообігу на рівні 
електронних контрактів (машинозчитуючих і 
зчитуваних людьми), а також на рівні 
електронного обміну даними (ЕОД), який є 
переважно машинозчитуючий, а ще про 
взаємне визнання щодо транскордонних 
електронних контрактів. Крім того, зроблено 
спробу узгодити іноді суперечливі погляди на 
ці питання. Практична частина звіту 
зосереджена на електронних контрактах, 
пов’язаних із транскордонною електронною 
торгівлею та електронною комерцією з ЄС, що 
пропонують програмне забезпечення і 
програмні засоби з відкритим кодом для 
перевірки електронних підписів й електронних 
печаток. 

довірчих послуг
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Окрім Єдиного цифрового ринку ЄС наша 
організація присвятила свою роботу напрямку 

, адже в ЄС прийнято 
нове законодавство у сфері ринкового нагляду, 
яке змінює правила роботи для українських 
експортерів не харчової продукції, а також 
вводить зміни на державному рівні у сферу 
ринкового нагляду. З цією метою було 
розроблено дослідження, яке аналізує нові 
вимоги для українських експортерів в контексті 
змін європейського законодавства щодо 
ринкового нагляду та оцінки відповідності. В 
ньому було розкрито  основні зміни та ризики, з 
якими можуть зіштовхнутися українські 
експортери після набуття чинності нових 
правил ринкового нагляду у ЄС. Для допуску на 
ринок ЄС товари повинні відповідати 
встановленим вимогам щодо якості та 
безпечності. Уповноважені органи ЄС 
контролюють дотримання таких вимог шляхом 
вжиття заходів ринкового нагляду. Угода про 
асоціацію з ЄС передбачає гармонізацію 
Україною національного законодавства у сфері 
ринкового нагляду з нормами ЄС. Українські 
експортери, що мають намір вийти на 
європейський ринок, повинні розуміти вимоги,  

промислового безвізу

які висуватимуться до їхніх товарів, 
наприклад,щодо маркування, етикетування, 
документального підтвердження відповідності. 
Також їм необхідно усвідомлювати заходи, які 
органи ЄС вживатимуть для контролю 
дотримання цих вимог на практиці. Для тих 
експортерів, що вже працюють з 
європейськими покупцями, також доцільно 
проаналізувати, як нові правила ЄС можуть 
вплинути на їхній поточний бізнес. 

У рамках цього напрямку нашою організацією 
були розроблені зміни до законодавства у 
сфері метрології та метрологічної діяльності. Ці 
зміни були розроблені з метою оптимізації 
структури українських наукових метрологічних 
центрів (зменшення їх кількостіі з 4 до 2, а саме 
національного метрологічного інституту (NMI) і 
національного інституту законодавчої 
метрології (NLMI). Враховуючи особливості 
української системи метрології та 
метрологічної діяльності, було запропоновано 
створити в Україні інституцію у сфері наукової 
метрології (NMI) та у сфері законодавчої 
метрології (NLMI). Дані зміни були представлені 
в комітеті ВРУ з питань інтеграції Україні до ЄС. 
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Наша організація не змогла пройти осторонь 
пандемії Covid-19, з якою зіткнувся увесь світ та 
Україна. У зв’язку з цим ми здійснили багато 
роботи і в сфері . 
Україна вперше за багато років розробила 
законопроект № 4142 від 21.09.2020 року «Про 
систему громадського здоров’я», на меті якого 
– реформи галузі. Власне, команда УЦЕП 
долучилась до подання низки правок до 
законопроекту, організувала кілька зустрічей, 
зокрема із чинним Міністром охорони здоров’я 
України – Віктором Ляшком, головою комітету 
ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги 
та медичного страхування – Михайлом 
Радуцьким, відкриті обговорення про 
іноземний досвід побудови інституційних 
структур системи громадського здоров’я.   

Також в рамках цього напрямку було 
розроблено дослідження, яке стосується 
досвіду пандемії для побудови системи 
громадського здоров’я в Україні. Воно включає 
найбільш успішні кейси різних країн у боротьбі 
із Covid-19. Аналіз показав, що Україна має 
достатньо елементів системи громадського 
здоров’я, які можна з часом перетворити на 
ефективну цілісну систему для протидії 
загрозам для здоров’я населення. І для того, 
щоб ця система стала реальністю, повинна 
бути політична воля створити таку систему.  

 

 

громадського здоров’я

Ще один напрямок, який привернув увагу нашої 
команди, стосується  в 
рамках Угоди про асоціацію. З цією метою було 
розроблено дослідження щодо застосування 
санкцій за порушення митних правил в 
державах-членах ЄС.    

Команда експертів УЦЄП вивчила національні 
підходи та національне законодавство в 
окремих країнах ЄС щодо застосування 
адміністративних санкцій за порушення митних 
правил. Також провела порівняльний аналіз та 
узагальнення національних підходів з метою 
виокремлення кращих практик застосування 
адміністративних санкцій. А головне - надала 
практичні рекомендацій Міністерству фінансів 
України щодо підготовки змін до митного 
законодавства з метою побудови системи 
ефективних, недискримінаційних та 
пропорційних санкцій за порушення митних 
правил з використання досвіду країн членів ЄС. 
У результаті отриманого досвіду роботи над 
цією темою та комунікації з представниками 
Міністерства фінансів України було вирішено, 
що ця робота стане основою для Міністерства 
фінансів для реформування адміністративних 
санкцій за порушення митних правил і 
запропоновані в ній ідеї будуть поступово 
застосовуватися для змін митного та 
адміністративного законодавства. 

 реформи митниці
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Популяризуємо реформи, спрямовані на запровадження європейських 
стандартів на рівні об’єднаних територіальних громад, обласних та 
районних центрів 

Було запущено роботу Zero Waste Academy 
deep level. Для того, аби зрозуміти як 
працює практика запобігання та 
функціонування міст zero waste 
безпосередньо від першоджерел, студенти 
мали можливість отримати ці знання під час 
лекції з провідними експертами ЄС та 
асоціації Zero Waste Europe. Крім основних 
лекцій студенти отримали консультації 
експертів з суміжних тем курсу, що 
дозволяє більш глибоко зрозуміти систему 
управління відходами відповідно до 
циркулярної економіки. Лекції курсу 
завантажені у вільному доступі на каналі 
YouTube Академії.    

На початку червня було оголошено конкурс 
на найкращі три проєкти про запобігання та 
управління відходами. Відео про ці проекти 
завантажені у вільному доступі на каналі 
YouTube Академії.    

Командою проекту було підготовлено 
друковану (84 стор.) та електронну версії  
(140 стор.) посібника «Сучасне керування 
відходами відповідно до принципів 

циркулярної економіки», базованого на 
роботі Zero Waste Academy deep level. 
Посібник складається з трьох частин:  

 матеріали, написані за курсом лекцій 
Академії;  

успішні кейси України та Європейського 
Союзу зі зменшення роздільного збору 
відходів, оброблення органічних відходів 
та керування небезпечними відходами;  

дорожні карти, розроблені студентами 
Академії.  

У м. Полтава відбулася підсумкова 
конференція за проектом «Впровадження 
європейських практик в управлінні ТПВ».   

Здійснено аналіз діючого законодавства та 
поточної ситуації із євроінтеграційними 
законами у сфері ТПВ та здійснено аналіз 
пропозицій та порівняльних таблиць до 
рамкового закону 2207-1д. За результатами 
вивчених матеріалів та консультацій було 
розроблено Stakeholder Analysis Matrix.  
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Донор: Німецьке товариство міжнародного 
співробітництва (GIZ) ГмбХ, Ешборн, 
Німеччина  

Метою проекту є сприяння передумов 
застосування кращих практик ЄС в управлінні 
ТПВ, шляхом забезпечення стейкхолдерів 
необхідними знаннями та аналітичними 
даними, прискоривши при цьому розробку та 
імплементацію регіональних планів 
поводження з відходами.  

Проект «Впровадження європейських 
практик в управлінні ТПВ» 

У рамках проекту:

“Що таке РВВ для органів місцевого 
самоврядування?”.    

“Що таке РВВ для бізнесу”.  

Презентація 3D туру із залученням нових 
стейкхолдерів в рамках IXI Міжнародної 
спеціалізованої виставки КомунТех.  

Закрита онлайн зустріч із членами Асоціації 
«Укрцемент» на тему «Альтернативне 
паливо RDF: зменшення об’ємів неліквідних 
пластиків на полігонах».  

«Найкращі доступні технології та методи 
керування для біологічного оброблення 
відходів: досвід ЄС». 
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За звітний період експерткою з адвокації було 
організовано та проведено п’ять заходів: 

Разом з 3D туром (презентованим у кількох містах Полтавщини та Києві), була розроблена також і  3D 
модель сміттєзвалища, на основі якої були проведені розрахунки даних щодо площі та об’ємів сміття 
на дату зйомки. 3D модель сміттєзвалища була передана активістам міста Полтави для використання 
в своїх кампаніях щодо роботи і закриття сміттєзвалища, на її основі можна робити проекти 
потенційного моделювання території.  
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«Інституційний розвиток»
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моделі, відпрацювання технік перемовників, а 
також відпрацювання навичок управління 
процесом переговорів. Члени команди 
отримали унікальний досвід взаємодії з різними 
групами інтересів, навчились розширяти поле 
інтересів для пошуку оптимального рішення 
для подальшої взаємодії, пройшли практики 
взаємодії з різними групами в стресових 
умовах, отримали навики уважного слухання 
учасників, які беруть участь в переговорах.

У рамках даного напрямку члени команди 
пройшли навчання щодо застосування 
Гарвардської переговорної моделі, яка дає 
можливість знайти рішення та зберегти 
стосунки. Навчання організувала Києво-
Могилянська бізнес-школа у співпраці з 
Український центром медіації. Програма 
задумана і впроваджується як тренажер для 
тих, хто бажає вдосконалити свої навички 
переговорів і розширити поле своїх 
можливостей. Розроблена на основі 
Гарвардської переговорної моделі з 
урахуванням специфіки України та власного 
досвіду викладачів з проведення переговорів 
(медіаторів). Спрямована на отримання знань 
за моделлю переговорів за інтересами, 
відпрацювання навичок роботи з елементами 
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тримане фінансуванняО

Донор

Міжнародний фонд «Відродження» 1 116 229,40 9,39%

Німецьке товариство міжнародного 
співробітництва (GIZ) ГмбХб Ешборн

2 728 870,00 22,95%

Sida, Sweden 7 248 918,08 60.97%

Представництво Фонду Конрада 
Аденауера в Україні

721 836,99 6,07%

Добровільне пожертвування 73 855,00 0,62%

ЗАГАЛОМ    11 889 709,47  100% 

Розмір внеску донора 
(грн.)

Відсоток внеску 
донора

Міжнародний фонд «Відродження»

1 116 229,40
9,39%

Німецьке товариство міжнародного 
співробітництва (GIZ) ГмбХб Ешборн

2 728 870,00

22,95%

Sida, Sweden

7 248 918,08

60.97%

Представництво Фонду Конрада 
Аденауера

721 836,99
6,07%

Добровільне пожертвування  (0,62%)

73 855,00




