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A. ВСТУП 

 

1.  Зміст аналітичного звіту 

Цей аналітичний звіт підготовлений відповідно до Висновку Комісії щодо заявки 

України на членство в ЄС, ухваленого 17 червня 2022 року1. Він містить оцінку 

загальної здатності країни дотримуватися зобов’язань щодо членства, тобто 

повного обсягу права ЄС, вираженого у Договорі, вторинному законодавстві та 

політиці ЄС (acquis Європейського Союзу). 

Аналітичний звіт є структурною оцінкою відповідно до критеріїв, встановлених  

Європейською Радою в Копенгагені в 1993 році та наступних висновків 

Європейської Ради. Він ґрунтується на знаннях та досвіді, отриманих у результаті 

багаторічної тісної співпраці ЄС з Україною та на основі відповідей України, на 

детальні опитувальники, які були отримані 8 та 13 квітня 2022 року. Угода про 

асоціацію, включаючи Поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі  

(УА/ЗВТ), охоплює значну частину acquis ЄС. УА також забезпечує комплексну 

інституційну структуру для двостороннього діалогу та моніторингу процесу 

поступового наближення законодавства України до acquis ЄС. Починаючи з 2016 

року, результати імплементації Україною acquis ЄС були представлені в щорічних 

звітах ЄС про виконання зобов’язань по УА. Україна також готує власний звіт. 

Цей аналітичний звіт не стосується ситуації на непідконтрольних уряду 

територіях України. 

Аналітичний звіт зосереджується на приведенні Україною своїх законів у 

відповідність до acquis ЄС за 33 розділами acquis, за винятком сфер, які були 

детально висвітлені Висновком. Після ухвалення переглянутої методології щодо 

політики ЄС з розширення2, acquis ЄС додатково було структуровано навколо 

шести тематичних кластерів. 

У цьому звіті підбито підсумки ситуації в червні 2022 року, коли Комісія 

опублікувала свій відповідний Висновок. У звіті для опису стану справ 

використовуються така шкала оцінки: ранній етап, певний рівень підготовки, 

помірна готовність, хороший рівень підготовки, добре просунутий. 

На запит Європейської Ради від 24 червня 2022 року, Комісія звітуватиме про 

виконання кроків, зазначених у її Висновку, в рамках своєї регулярної діяльності 

з розширення ЄС. 

 

B. (ПОТОЧНА) ЗДАТНІСТЬ ВЗЯТИ НА СЕБЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЧЛЕНСТВА 

*** 

. . . 

*** 

 

Кластер 3: Зростання конкурентоспроможності та інклюзії 

Цей кластер охоплює: цифрову трансформацію та медіа (Розділ 10); 

оподаткування (Розділ 16); економічну та грошово-кредитну політику (Розділ 17); 

соціальну політику і зайнятість населення (Розділ 19); промислову політику 

 
1 COM (2022) 407 final. 
2 COM (2020) 57 final. 
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(Розділ 20), науку і дослідження (Розділ 25); освіту і культуру (Розділ 26);  

митницю (Розділ 29). 

 

Розділ 10: Цифрова трансформація та медіа 

ЄС підтримує безперебійне функціонування внутрішнього ринку електронних 

комунікацій, електронної комерції та аудіовізуальних послуг. Правила захищають 

споживачів і підтримують універсальну доступність сучасних сервісів. 

Угода про асоціацію/ЗВТ передбачає найбільш широку форму співпраці в 

окремих секторах, включаючи телекомунікаційний сектор – взаємний режим 

внутрішнього ринку. Режим внутрішнього ринку може бути наданий, якщо 

Україна приєдналася до  acquis ЄС,  переліченого в Додатку XVII-3 до УА/ЗВТ, і 

забезпечила належну наглядову спроможність. Це включає створення загальної 

правової бази для електронних комунікацій, яка охоплює, серед іншого, питання 

щодо незалежності регулятора телекомунікацій та  координації радіочастотного 

спектру та правової бази з питань електронної комерції та цифрової ідентифікації 

та довірчих послуг. У сфері аудіовізуальних послуг Україна взяла на себе 

зобов’язання узгодити свої нормативно-правові норми з acquis ЄС, що дозволить 

їй повною мірою брати участь у програмі «Креативна Європа».  

*** 

. . . 

*** 

У світлі актуальних безпекових обмежень, як тільки дозволять умови, Україна має 

забезпечити імплементацію актів, пов’язаних з нормативно-правовою базою щодо 

радіочастотного спектру, зокрема звільнення діапазону 700 МГц  від  

телерадіомовлення для мобільного зв’язку. Україна ще не запровадила заходів 

щодо захисту відкритого доступу до Інтернету.  

*** 

. . . 

*** 

Що стосується аудіовізуальної політики, то Закон України «Про медіа» гарантує 

редакційну незалежність. Він також включає механізми забезпечення прозорості 

медіа власності та свободи прийому та ретрансляції і для телевізійного мовлення, 

і для радіомовлення, якщо відповідний контент відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення та законодавства України. Обмеження 

діють на ретрансляцію телевізійних програм, контроль за контентом яких 

здійснюють резиденти країни, визнаної державою-агресором чи державою-

окупантом, або тих, що здійснюють систематичне порушення вимог українського 

законодавства. Головним регуляторним органом аудіовізуальних медіа-сервісів є 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. 

13 грудня 2022 року Верховна Рада України ухвалила ключовий законодавчий акт 

для приведення аудіовізуального медіа-законодавства України у відповідність до 

acquis ЄС, який підлягатиме оцінці у щорічному звіті стосовно політики 

розширення за 2023 рік. Особливе значення мають положення про незалежність 

медіарегулятора, які недостатньо забезпечені чинною нормативно-правовою 

базою. 

З точки зору захисту неповнолітніх, контент, який може завдати шкоди 
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фізичному, розумовому або моральному розвитку дітей та молоді, регулюється як 

для телебачення, так і для радіо. Запропоновані зміни приведуть цей режим у 

відповідність до AVMSD, також і шляхом додавання відповідного зобов’язання 

для постачальників  платформ спільного доступу до відео. До структури політики 

по захисту дітей не закладено принципів «безпека за дизайном» або 

«конфіденційність за дизайном» (прим. - закладення принципів безпеки та/або 

конфіденційності при проєктуванні технології). Є приклади галузевих та 

неурядових ініціатив щодо вирішення проблеми шкідливого  контенту, 

включаючи самостійно генерований контент Інформаційно-просвітницькі заходи 

організовуються  в рамках формальної освіти. Медіаграмотність – одна з  

ключових складових, що впроваджена в систему освіти. 

Висновок 

Україна помірно підготовлена (прим. – по Розділу 10: Цифрова трансформація 

та медіа) у сфері цифрової трансформації та медіа. Україна добре розвинена у 

наданні цифрових послуг своїм людям та бізнесу та у використанні  інструментів 

інформаційного суспільства, щоб зробити державне управління більш прозорим 

та ефективним. Законодавча база в цілому відповідає acquis ЄС, зокрема, 

Європейському кодексу електронних комунікацій. Триває робота над 

забезпеченням повної незалежності (???, прим. – у документі не вказано, якого 

саме – телекомунікаційного чи медійного) регулятора після набрання чинності 

законодавчого інструментарію, що сприяє встановленню регуляторної 

незалежності, на початку цього року.  

 


