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ОПТИМІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ПОЛОЖЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЧАСТИНИ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС 

Економічна частина Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом передбачає створення зони вільної торгівлі (ЗВТ), 
що відкриває як для України в цілому, так і для окремих виробників нове 
поле ринку збуту товарів та послуг. Це є, на нашу думку, великим авансом 
для досить нестійкого ринку України. Конкурентоспроможність товарів та 
послуг українських виробників повинна зростати в рази, що дає неабиякий 
стимул для вдосконалення якості товарів. Як зазначив Міністр 
економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета: «Угода про 
асоціацію – це інструмент підготовки до майбутнього приєднання. ЄС – 
це не лише частина країн, об’єднаних у союз. ЄС – це ідея, це відповідь 
вимогам сьогодення. І тому країни ЄС і країни не ЄС мають сьогодні 
зробити важливий крок». Стосовно господарського законодавства 
України, в ході підписання угоди було зазначено що передбачається деяка 
оптимізація та зміни у господарському кодексу. Щодо господарської 
діяльності в країні існує декілька переваг після підписання договору. Це, в 
першу чергу, посилення захисту прав споживачів. Вводяться європейські 
стандарти контролю якості продукції. Українські товари стануть 
максимально безпечними. Експорт товарів до ЄС. Не слід забувати, що 
українці отримають значно більший вибір продукції на ринку через 
ввезення товарів європейських виробників. Експорт послуг до ЄС. 
Українці зможуть відкривати філії в країнах Євросоюзу, а українські 
інвестиції в ЄС отримають додатковий захист. Проте Угода встановлює і 
обмеження на експорт послуг. Також існують переваги для малого і 
середнього бізнесу. 

В Україні знову стане вигідно виробляти товари. Підписання Угоди 
про асоціацію з ЄС заохочує бізнес працювати чесно. Так, торгівці 
отримають зниження мит на імпортовані товари до нуля протягом п’яти 
років. У свою чергу, митниця не зможе змінювати категорію товару, щоб 
збільшити митні платежі. Слід очікувати і на спрощення процедури 
проходження митного контролю [3, c. 2]. 

Тобто, виходячи з вищезазначеного, можна виділити позитивні 
моменти для проведення оптимізації окремих сфер законодавства 
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України. А саме, як пропонується в проекті законодавства України щодо 
спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція) – в агропромисловому 
комплексі (стимулювання раціонального використання 
сільськогосподарських земель та спрощення орендних відносин), при 
провадженні господарської діяльності з виробництва та обігу органічної 
сільськогосподарської продукції, а також при проведенні розвідувальних 
робіт та робіт з об’єктами трубопровідного транспорту, спорудження 
нафтових і газових свердловин. Міністр економічного розвитку і торгівлі 
в Україні Айварас Абромавичус доповідав що, метою законопроекту є 
дерегуляція господарської діяльності, що дасть можливість Україні 
підвищити позицію у рейтингу Doing Business [4, c. 1]. 

Які саме зміни потрібно зробити в законодавстві України задля 
досягнення результату – підписання угоди про асоціацію з ЄС. В угоді 
існує положення про створення поглибленої зони вільної торгівлі. 
Оскільки це є важливим елементом угоди, воно потребує повної 
лібералізації торгівлі (усунення тарифів чи квот) між сторонами, 
гармонізацію законодавства і нормативно-регуляторної бази. 

Робота над створенням ЗВТ, серед іншого, полягатиме у: 
— скасуванні Україною та ЄС ввізних мит на більшість товарів, що 

імпортуються на ринки один одного; 
— запровадженні правил визначення походження товарів, які є одним 

із елементів застосування торговельних преференцій; 
— приведенні Україною своїх технічних регламентів, процедур, 

санітарних та фітосанітарних заходів та заходів щодо безпеки харчових 
продуктів у відповідність з європейськими, завдяки чому українські 
промислові товари, сільськогосподарська та харчова продукція не 
потребуватимуть додаткової сертифікації в ЄС; 

— встановленні сторонами найбільш сприятливих умов доступу до 
своїх ринків послуг; 

— запровадженні Україною правил ЄС у сфері державних закупівель, 
що дозволить поступово відкрити для України ринок державних 
закупівель ЄС; 

— спрощенні митних процедур та попередженні шахрайства, 
контрабанди, інших правопорушень у сфері транскордонного 
переміщення вантажів; 

— посиленні Україною захисту прав інтелектуальної власності [3, 
c. 3]. 

Оскільки сучасні умови господарювання тісно пов’язані з динамікою 
ринкових процесів та загостренням конкуренції, актуальним залишається 
питання щодо розроблення в Україні ефективної економічної моделі 
розвитку підприємства [1, c. 28]. 

Оптимізація господарського законодавства дасть плацдарм для 
розвитку та систематизації цього питання. Підприємницька діяльність є 
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величезною частиною всієї економіки, тому відкритими залишаються і 
надалі, вимоги розробки схеми роботи даного елементу живлення цілого 
механізму господарської діяльності. 

Підводячи підсумки треба зазначити що, правопорядок у сфері 
господарювання формується на основі оптимального поєднання 
ринкового саморегулювання та державного регулювання 
макроекономічних процесів [2, c. 5]. Саме тому при наданні можливостей 
покращити цей ринок, та економіку в загальному виходячи при цьому на 
один із перспективніших торгових майданів світу потрібно докласти 
максимально зусиль. Угода про асоціацію з ЄС надає Україні всі шанси 
вдосконалити як макроекономічні процеси в рамках держави так і надає 
змогу встановити саморегулювання ринку на міжнародній арені. 
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ОКРЕМІ ПОЗИТИВНІ НАСЛІДКИ ПІДПИСАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЧАСТИНИ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС є без перебільшення 
найбільш масштабним пакетом домовленостей в історії незалежної 
України. Економічна частина Угоди тією чи іншою мірою охоплює 
основні сфери та галузі економіки. Сам факт узгодження Сторонами 
такого різнопланового за змістом та кількістю взаємних домовленостей 
сукупності дій є свідченням того, що Україна та ЄС мають серйозний 
намір не тільки перевести співпрацю на якісно новий рівень, але й суттєво 
наблизити економічну систему України до економічної системи 
Євросоюзу на основі взаємної лібералізації, передусім руху товарів, 


