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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Напередодні Вільнюського саміту Східного партнер"

ства у листопаді 2014 року рішенням Українського уряду

було призупинено процес підготовки до укладання Угоди

про асоціацію між Україною та ЄС [8].

Відмова від європейського зовнішнього курсу, шляху

економічної і соціальної модернізації держави, від демок"

ратичних принципів і цінностей стали початком нової, хоча

і трагічної сторінки в історії нашої держави. Ігнорування

державою суспільного інтересу виявила нездатність вищо"

го керівництва відповідати прагненням громадян і відвер"

то продемонструвала нехтування національними інтереса"

ми на користь третьої сторони — Російської Федерації.

Сьогодні Україна вже з підписаної і ратифікованою нею

Угодою про асоціацію Україна — ЄС (УА) [12, 16], після
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Ризького саміту, так само стикається з викликами, в ос"

нові яких закладено питання реформування політичного і

соціально"економічного характеру. Ефективність впровад"

ження положень УА, метою яких має бути не питання всту"

пу до ЄС, а покращення умов життя українського народу,

викликає значні сумніви як в академічних колах, так і на

рівні державних управлінців. Складні умови в яких пере"

буває Україна, вимушена впроваджувати реформи на тлі

військових дій на Сході країни та ворожої інформаційної

пропаганди, корегують заявлені цілі УА і відтерміновують

окремі її положення. Триває дискусія щодо ролі УА в про"

цесі модернізації України. Треба чітко розуміти, що Угода

— не просто спрощення умов торгівлі між сторонами і без"

візові подорожі до Європи, це інструмент для проведення

глибоких послідовних трансформацій: політичних, соціаль"
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но"економічних, правових та інституційних змін, який не"

відривно пов'язаний з іншими програмними документами

у сфері євроінтеграційної політики України. Угода може

бути ефективної за умови отримання синергетичного ефек"

ту від реалізації кожної із складових комплексу систем"

них реформ, які Україні необхідно реалізувати. Таким чи"

ном, на сьогодні впровадження УА залишається найбільш

актуальним питанням порядку денного стосунків Україна

— ЄС.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ ТА ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Питаннями європейської інтеграції у різноманітних її

аспектах опікується низка вітчизняних та зарубіжних нау"

ковців. Серед вітчизняних науковців слід виділити роботи,

в яких досліджується взаємозв'язок державного рефор"

мування з поглибленням співробітництва з ЄС: І. Грицяка

[2; 3], Ю. Ковбасюка [6], Т. Сидорук [14], О. Шниркова

[17] та ін. Серед зарубіжних науковців, які присвятили свої

дослідження аналізу питань Європейської політики сусід"

ства та Східного партнерства, слід відзначити Дж. Келлі

[20], Х.Магоні [21], О. Мокану [22], К. Сміт [23] та ін.

Зважаючи на новизну процесу впровадження Угоди

про асоціацію Україна — ЄС, він, що очікувано, не знай"

шов наразі широкого висвітлення не лише у вітчизняній, а

й у зарубіжній науковій літературі, однак воно відображе"

но в офіційних документах [10; 16], та аналітичних допов"

ідях [4; 18], роботах таких вчених, як Н.Гнидюк [1], О.Кін"

дратець [5].

Умовою ефективного впровадження УА є тісний зв'я"

зок держави з громадянським суспільством, відкритість і

прозорість у прийнятті рішень і залучення всіх зацікавле"

них сторін до процесу реформування. У той же час УА як

інструмент Європейської політики сусідства (ЄПС) і Східно"

го партнерства (СхП) зокрема покликано забезпечувати як

прогрес у внутрішньому реформуванні країни, так і розви"

ток збалансованих відносин України з іншими учасниками

СхП та Європейським Союзом. Брак збалансованості в ана"

лізу зовнішньополітичного і внутрішньополітичного склад"

ника УА, усталене сприйняття європейських перетворень

як чинника неодмінного вступу до ЄС на тлі перезаванта"

ження євроінтеграційних очікувань вказує на те, що розг"

ляд прогресу у впровадження Угоди про асоціацію Украї"

на — ЄС у контексті державного реформування є мало"

дослідженим в сучасних наукових доробках, що відповід"

ним чином актуалізує запропоновану тематику в цій статті.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у розкритті актуальних питань

щодо впровадження Угоди про асоціацію Україна"ЄС у

контексті державного реформування. Повноцінне досяг"

нення поставленої мети передбачає виконання наступних

завдань: проаналізувати інституційну розбудову впровад"

ження положень УА; висвітлити ключові напрями реформ

та відповідні завдання; розглянути прогрес законодавчо"

го забезпечення задекларованих реформ; проаналізува"

ти експертні оцінки моніторингу Європейської Комісії щодо

виконання Україною УА у контексті Європейської політи"

ки сусідства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Угода про асоціацію Україна — ЄС була ратифікова"

на Верховною Радою України 16 вересня 2014 року.

Довгий час основним напрямом реалізації європейсь"

кого поступу для України було виконання так званого "Пла"

ну дій Україна — ЄС", який був двосторонньою угодою між

Україною та Європейським Союзом. Ця угода визначала

програму політичних і економічних реформ з коротко" та

довготерміновими пріоритетами. "План дій Україна — ЄС"

був підписаний 21 лютого 2005 року на період 3 роки. Він

визначав комплексні рамки співробітництва з Україною і

окреслював всі ключові моменти реформ.

Незабаром, 24 листопада 2009 року на заміну "Плану

дій Україна — ЄС" та з метою підготовки до впроваджен"

ня майбутньої Угоди про асоціацію Україна — ЄС вступив

у силу Порядок денний асоціації Україна — ЄС ( ПДА) [15,

с. 5]. Його було схвалено Радою з питань співробітництва

між Україною та ЄС. Переваги цього документу в тому, що

він не є остаточним і може корегуватися, відповідаючи на

потреби сьогодення. Так, у 2010 і 2012 роках, до ПДА було

внесено зміни, а, враховуючи кардинальні політичні і

суспільні зміни після Вільнюського саміту, Урядом було

прийнято рішення актуалізувати зазначений документ [13].

Оновлений ПДА було схвалено 16 березня 2015 року

Радою асоціації між Україною та ЄС. Важливим є те, що

Порядок денний асоціації є спільним практичним інстру"

ментом підготовки та сприяння повній імплементації УА,

логічна побудова якого відповідає структурі Угоди. Украї"

на та Європейський Союз визначають пріоритети ПДА, які

доповнюють зобов'язання сторін відповідно до Угоди про

асоціацію для повної імплементації цієї Угоди. Оновлений

Порядок денний асоціації визначив десять короткостро"

кових пріоритетів щодо політичної реформи, судової сис"

теми, реформування виборчого законодавства, боротьби

з корупцією, державного управління, енергетики, дерегу"

ляції, державних закупівель, оподаткування та зовнішнь"

ого аудиту, які є першочерговими для України. ЄС надає

Україні підтримку у виконанні нею цілей та пріоритетів ПДА

шляхом обміну досвідом, кращими практиками, іннова"

ційними підходами.

Розглянемо це питання докладніше.

Незважаючи на те, що УА ще не ратифікована усіма

країнами"членами ЄС, а створення поглибленої та всеохоп"

люючої зони вільної торгівлі відкладено до 2016 року, цей

документ створює важливі умови і є рамкою для впровад"

ження норм і стандартів ЄС. Наприклад, відкриття в одно"

сторонньому порядку європейських ринків для українсь"

ких виробників вже у квітні 2014 року стимулює зростання

українського експорту в ЄС і дає позитивний сигнал вироб"

никам тієї продукції, яка ще не відповідає стандартам ЄС.

У той же час АУ створює своєрідний тиск на державу, сти"

мулюючи її до прийняття відповідних рішень, і надає до"

датковий важіль українському громадянському суспільству

у просування своїх інтересів. Звичайно реформи були

потрібні і до підписання УА, які протягом всього часу не"

залежності держави нехтувалися або відкладалися. Навіть

тепер, коли демократія проголошується найбільшим досяг"

ненням Євромайдану, Україна залишається дісфункціо"

нальної державою з неадекватними правоохоронними

органами, державною службою, суддівством і армією. Ці

інституції мають бути не просто реформовані, а докорінно

змінені. При тому, що Україна має найбільший товарообіг

з країнами"членами ЄС серед країн СхП і є найбільшим ре"

ципієнтом іноземних прямих інвестицій, бізнес"клімат є

найгіршим серед країн СхП [23]. Проблемними питаннями

залишається суцільна корумпованість, критична економі"

чна ситуація і фактична війна, яка поглинає ресурси, що

мали б спрямовуватися на реформаторські цілі і ефектив"

не державне будівництво.

Ще невідомо, наскільки імпульс від громадянського

суспільства і європейський тиск ззовні може перебороти

так звані старі правила гри, за яким олігархи мають при"

вілей у доступі до процесу прийняття рішень і державних
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ресурсів. Також не піддається аналізу, наскільки далеко

готова зайти Російська Федерація на шляху дестабілізації

ситуації на Сході України та підриву потенціалу України у

її національній розбудові.

Незважаючи на зазначені виклики, можна говорити

про певний прогрес у просуванні реформ. Нагадаємо, що

УА, ПДА та інші зобов'язання України у сфері європейсь"

кої інтеграції є основою для програмних документів дер"

жавної політики України. Програма діяльності Кабінету

Міністрів України [11], План заходів з виконання Програ"

ми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії ста"

лого розвитку "Україна — 2020" у 2015 році [9] спрямо"

вані на проведення реформ у сферах, які є ключовими для

виконання Угоди, а також передбачають виконання низки

завдань для впровадження Угоди.

Реформи у ключових сферах:

— реформа державного управління, включаючи де"

централізацію влади;

— формування нової регуляторної моделі;

— забезпечення справедливого правосуддя;

— реформа правоохоронних органів та боротьба з ко"

рупцією;

— податкова реформа та реформа державних закуп"

івель;

— зміни в управлінні державною власністю та прозо"

ра приватизація;

— укріплення енергетичної незалежності.

Завдання для впровадження Угоди:

— використання переваг режиму вільної торгівлі з ЄС;

— гармонізація податкової та бухгалтерської звітності,

гармонізація відповідного законодавства з міжнародними

стандартами у цій сфері;

— впровадження стандартів ЄС щодо кількості та

функцій контролюючих органів;

— прийняття та впровадження законодавства у сфері

технічного регулювання;

— удосконалення законодавства щодо трансфертно"

го ціноутворення;

— впровадження нової системи адміністрування ПДВ;

— завершення реформи державних закупівель та

впровадження електронних закупівель;

— удосконалення законодавства та практики його ре"

алізації у сфері економічної конкуренції, демонополізація

економіки;

— використання аграрних квот для ринку ЄС та

збільшення їх обсягів [18].

Масштаб потрібних перетворень вимагає від влади

інституційного забезпечення виконання УА задля коорди"

нації діяльності органів виконавчої влади всіх рівнів у сфері

європейської інтеграції, системного моніторингу та

спільного з ЄС оцінювання прогресу у виконанні Угоди, а

також узгодженості національних пріоритетів реформ з

цілями УА. Для цього було створено Урядовий офіс з пи"

тань європейської інтеграції (Офіс) та запроваджено по"

сади заступників міністрів з питань європейської інтеграції.

Серед конкретних кроків новоствореного Офісу варто ви"

окремити розробку Плану заходів з імплементації Угоди

на 2014—2017 роки [10], яким передбачено близько 490

коротко" та середньострокових завдань в усіх сферах

співробітництва між Україною та ЄС, визначених Угодою,а

також ініціювання підготовки планів імплементації актів

законодавства ЄС, що схвалюються Урядом. Варто заз"

начити, що такі плани не є вимогою УА, вони потрібні для

вироблення єдиної методології у впровадженні актів за"

конодавства ЄС, що потребує не тільки суто законодавчих

змін, а й інституційні та організаційні реформи із враху"

ванням особливостей системи державного управління Ук"

раїни. Загалом передбачається схвалення планів імплемен"

тації близько 180 актів законодавства ЄС у визначених Уго"

дою сферах на період 2014—2017 років. Плани імплемен"

тації гарантують прозорість та комплексність процесу впро"

вадження УА, а також дозволяють залучати до нормотвор"

чого процесу представників громадянського суспільства та

бізнес"кіл, які зацікавлені у співпраці у відповідних сфе"

рах.

Говорячи про прогрес у виконанні УА, неможливо оми"

нути питання функціонування двосторонніх органів, ство"

рення яких обумовлено статтями 461—469 Розділу VII УА.

Поряд з політичним діалогом на найвищому рівні між сто"

ронами, який відбувається на рівні самітів відповідно до

статті 460 розділу VII УА, на сьогодні створено Раду асоц"

іації та Комітет асоціації [7], а також Парламентський ко"

мітет асоціації і Платформа громадянського суспільства.

Перший саміт Україна — ЄС відбувся 27 квітня 2015 року.

На ньому не було ухвалено жодних стратегічних рішень, а

саме надання безвізового режиму, допомоги миротворців,

натомість Україна отримала сигнал про незадовільний стан

впровадження очікуваних реформ. Це говорить про не"

відповідність заявлених політичних амбіцій практично вжи"

тим заходам та нереалізованість потенційних можливос"

тей.

 15 грудня 2014 року у м. Брюссель відбулося перше

засідання Ради асоціації між Україною та ЄС, на якому

було схвалено рішення Ради асоціації:

— про прийняття регламентів Ради асоціації, Коміте"

ту асоціації і його підкомітетів;

— про створення двох підкомітетів (Підкомітету з пи"

тань свободи, безпеки та юстиції та Підкомітету з питань

економіки та іншого галузевого співробітництва);

— про делегування Радою асоціації окремих повно"

важень Комітету асоціації між Україною та ЄС у торговель"

ному складі.

Отже, мова йде про формування першого організац"

ійного етапу роботи Ради, який також не відрізняється

стратегічними, змістовними рішеннями.

Комітет асоціації, основною функцією якого є підго"

товка засідань Ради асоціації, провів своє перше засідан"

ня у липні цього року. Очікується, що обговорення широ"

кого комплексу питань політичного, торговельно"економ"

ічного та секторального співробітництва, здійснення оцін"

ки виконання УА та визначення пріоритетів ефективної

взаємодії сторін, прискорить прогрес у цьому напрямі.

Фактично, Комітет асоціації і є головним практичним

рушієм роботи двосторонніх органів. Адже практичне

втілення задекларованих політичних рішень покладено

саме на Комітет.

Парламентський комітет асоціації наділено дорадчою

та контрольною функцією. Це платформа для співробіт"

ництва Верховної Ради України і Європейського Парламен"

ту. У лютому 2015 року відбулося перше засідання Пар"

ламентського комітету асоціації між Україною та ЄС. За

підсумками засідання схвалено Заключну заяву та Реко"

мендації. На жаль, заяви, які відображені у заяві і реко"

мендаціях, так і не були у своїй більшості виконані: поси"

лення верховенства права та просування у напрямі

здійснення ключових реформ, зокрема, конституційної,

судової, соціальних та економічних перетворень, практич"

не впровадження Національної антикорупційної стратегії,

ратифікація Римського статуту Міжнародного криміналь"

ного суду, напрацювання програми з розвитку потенціалу

Верховної Ради України (ВРУ) тощо.

Постає питання готовності української частини Парла"

ментського комітету асоціації до гармонізації законодав"

ства України з правом ЄС: перегляд законодавства на

відповідність зобов'язанням і роль у цьому процесі ВРУ,

проблема планування та строків для адаптації законодав"
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ства, обізнаність парламентаріїв та працівників апарату

ВРУ щодо самого змісту acquis communautaire, здатність

ефективно комунікувати з органами виконавчої влади та

громадянського суспільства.

У квітні 2015 року відбулася установча зустріч Плат"

форми громадянського суспільства Україна — ЄС. Учас"

никами платформи з українського боку є представники

громадських організацій, асоціацій роботодавців та проф"

спілкових об'єднань та представники Європейського еко"

номічного і соціального комітету. Платформою були взяті

зобов'язання щодо підготовки огляду процесу виконання

Угоди про асоціацію, а також двох тематичних звітів: про

стан реформування енергетичного сектору і про верховен"

ство права та антикорупційну політику з акцентом на по"

кращення інвестиційного клімату та соціальному компо"

ненті реформ — як пріоритетним темам для ЄС та Украї"

ни. Перші результати роботи платформи та її рекомендації

Раді асоціації будуть оприлюднені під час наступного зас"

ідання восени цього року.

Зважаючи на викладене, доходимо висновку, що за рік

була вибудувана архітектура організаційного та інституц"

ійного забезпечення виконання УА, закладено систему

звітування та моніторингу виконання УА та ПДА за прин"

ципами єдиної методології процесу, застосування якісних

показників виконання, прозорості, відкритості, залучення

до планування, реалізації та оцінювання заходів широко"

го кола зацікавлених сторін.

Разом з цим законодавчі та адміністративні рефор"

ми ще попереду. Відповідно до пріоритетів УА та ПДА,

Кабінетом Міністрів України, Президентом України, ок"

ремими депутатами як суб'єктами законодавчої ініціати"

ви були подані законопроекти, назви яких відображають

задекларовані ключові напрями реформ, а також прий"

нято низку законодавчих актів у напрямі реформування

системи правосуддя, правоохоронних органів та бороть"

би з корупцією, реформування державного управління,

виборчої реформи, дерегуляції економічної діяльності,

питання державних закупівель, податкової реформи, ре"

формування енергетичного ринку, а найголовніше — роз"

почато процес конституційної реформи. Наскільки про"

зорим є процес конституційної реформи, засвідчили

трагічні події 31 серпня 2015 року під стінами Верховної

ради України, адже за умови налагодженої комунікації

між громадянами та державною владою цих подій мож"

на було б уникнути.

Таку масштабну кількість документів, вжитих заходів,

підготовчої роботи важко об'єктивно оцінити з точки зору

змістовності і відповідності, тому механізми спільного мо"

ніторингу та оцінювання закладено статтею 475 УА: конт"

роль і моніторинг застосування і виконання Угоди здійснює

Рада асоціації, в цій роботі їй допомагає Комітет асоціації.

Моніторинг означає безперервну оцінку прогресу у вико"

нанні і впровадженні всіх заходів, які охоплюються Уго"

дою. Він включатиме також оцінку наближення законодав"

ства України до законодавства ЄС, у тому числі аспекти

виконання та імплементації відповідних актів [16].

Також УА передбачає окрему оцінку виконання Угода

та ПДА, тому було запроваджено оцінку як з української

сторони — Звіти Урядового офісу з питань європейської

інтеграції, так і європейською стороною — Щорічні до"

повіді про виконання Європейської політики сусідства. Так,

разом з Повідомленням Європейської Комісії "Впровад"

ження Європейської політики сусідства у 2014 році" 25 бе"

резня 2015 року був оприлюднений спільний робочий до"

кумент Європейської Комісії та Високого представника ЄС

із закордонних справ та безпекової політики "Впроваджен"

ня Європейської політики сусідства в Україні. Прогрес у

2014 році та рекомендації до дій" [19]. Документ не містить

інформацію про питання регіонального та між сектораль"

ного прогресу, яка висвітлена в Звіті з впровадження

Східного партнерства, він стосується виключно виконан"

ня УА.

За слушною оцінкою європейської сторони Україною

досягнуто певного прогресу в поглибленні та зміцненні де"

мократії, прав людини та основоположних свобод, зокре"

ма, у контексті проведення президентських і парламентсь"

ких виборів у відповідності до європейських і міжнарод"

них стандартів; ухвалено пакет антикорупційних законів;

ініційовано роботу з реформування судової системи та пра"

воохоронних органів; досягнуто прогресу у лібералізації

візового режиму. Значно покращено ситуацію щодо сво"

боди слова, свободи ЗМІ та мирних зібрань. Ухвалено ан"

тидискримінаційне законодавство, яке ще потребує впро"

вадження; подальшого розвитку набуває громадянське

суспільство; розпочато децентралізацію. Водночас еко"

номічні показники різко погіршилися у 2014 році в резуль"

таті укоріненої макроекономічної та структурної слабкості

та під впливом загрозливої безпекової ситуації, яка шко"

дить обсягам виробництва у країни та руйнує інвестицій"

ний клімат.

Зважаючи на безпрецеденту політичну і безпекову си"

туацію, Україні слід сконцентрувати зусилля на:

— проведенні конституційної реформи із врахуванням

суспільної думки і широкого обговорення запропонованих

змін;

— гармонізації виборчого законодавства шляхом його

уніфікації та реформування системи фінансування політич"

них партій, включаючи державне фінансування;

— реалізації повномасштабної реформи системи пра"

восуддя шляхом прийняття відповідно до європейських

стандартів та в тісній співпраці з Радою Європи та Венеці"

анською комісією Стратегії судової реформи, включаючи

деталізований та всеохоплюючий план імплементації; за"

безпеченні ефективного функціонування Вищої ради юс"

тиції;

— розслідуванні у незалежний і прозорий спосіб зло"

чинів, заподіяних на території проведення АТО;

— ратифікації Римського Статуту Міжнародного кри"

мінального суду;

— належної імплементації антикорупційного законо"

давства та забезпечення роботи Національного антикоруп"

ційного бюро;

— покращенні прозорості роботи прокуратури;

— комплексному реформування системи державного

управління та, зокрема, державної служби й служби в орга"

нах місцевого самоврядування на основі європейських

принципів державного управління, в тому числі шляхом до"

опрацювання та прийняття законопроекту про реформу

державної служби;

— забезпеченні нового законодавства в енергетичній

сфері;

— продовженні реформування управління державним

бюджетом, зокрема, в сфері бюджетного планування,

впровадження бюджетних правил, прогнозування, пріори"

тетності інвестиційних проектів внутрішнього контролю та

аудиту, прозорості розподілу коштів.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Основними викликами для України сьогодні є отриман"

ня міжнародної допомоги для об'єднання і стабілізації ук"

раїнської держави, повне оновлення політичної системи,
включаючи децентралізацію, верховенство права, антико"

рупційні механізми; послідовне посилення громадянських

свобод, незалежних ЗМІ, громадянського суспільства та

наглядових органів; динамічний економічний розвиток, по"
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будова тісних торгівельних зв'язків з країнами ЄС, страте"

гія диверсифікації енергетичних джерел.

Ситуація, яку можна охарактеризувати як "постмайда"

нівську", відкрила для України унікальне вікно можливос"

тей для реформування і модернізації усіх сфер у відповід"

ності до норм і стандартів ЄС, але головним є те, що

внутрішні та зовнішні чинники сьогодення матимуть дале"

косяжні наслідки для подальшого державного будівницт"

ва України. По"перше, суспільство, яке платить високу ціну

за європейський вибір, вимушує державу до реформуван"

ня і замінює її там, де завданні держави не виконуються.

Прикладом цього служить волонтерський рух. Таким чи"

ном, потреба у реформах посилюється розумінням відпо"

відальності за майбутнє, активізує усвідомлення українця"

ми свого громадянства і національної приналежності. По"

друге, і громадська думка, і політичний діалог консоліду"

ються навколо питання європейської інтеграції. Хоча УА

не є гарантією вступу до ЄС, виконання обсягу зобов'язань

Угоди про асоціацію означатиме відповідність критеріям

членства в ЄС, що дозволить Україні вийти на такий рівень

розвитку, коли рішення щодо членства в ЄС перетворить"

ся на питання політичної доцільності. По"третє, варто

зважати на те, що необхідно об'єктивно аналізувати і оці"

нювати низку зовнішніх і внутрішніх перешкод, які усклад"

нюють впровадження УА і, як наслідок, відтерміновують

модернізацію країни.

Для отримання максимальних переваг, які надає УА

Україні у здійснення модернізаційного поступу, важливо

не зупинятися у здійсненні реформ, але реалізовувати їх

виважено, проаналізувавши всі наслідки, із обов'язковим

врахуванням суспільної думки та використовуючи наукові

дослідження.

Перспективами подальшого дослідження зазначеної

проблематики є аналіз втілення експертних рекомендацій,

висловлених у спільному робочому документі Європейсь"

кої Комісії та Високого представника ЄС із закордонних

справ та безпекової політики "Впровадження Європейсь"

кої політики сусідства в Україні. Прогрес у 2014 році та

рекомендації до дій", а також оцінка практичного забез"

печення законодавчих реформ за пріоритетними сфера"

ми у коротко" та середньостроковій перспективі.
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