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Основні положення:  

 Підрозділ 6 («Фінансові послуги») Глави 6 («Заснування 

підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна 

торгівля») Розділу IV («Торгівля і питання, пов'язані з 

торгівлею»);  

 Глава 7 («Поточні платежі та рух капіталу») Розділу IV 

(«Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею»); 

 Глава 12 («Фінансові послуги») Розділу V («Економічне та 

галузеве співробітництво»);  

 Додаток XVII до Угоди про асоціацію та Доповнення XVII-2 до 

нього. 

NB! Розділ IV та Додаток XVII не почали тимчасово 

застосовуватись з 1 листопада 2014 року. 
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Сторони визнають важливість наближення чинного законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу. Україна забезпечить поступове 

приведення у відповідність своїх чинних законів та майбутнього 

законодавства до acquis ЄС.       

                                                                                     (Стаття 133 Угоди про асоціацію)  

Додаток XVII (Доповнення XVII-2) передбачає наближення законодавства України 

до законодавства ЄС за такими напрямками:  

• Банківська сфера 

• Страхування 

• Цінні папери  

• UCITS (Інститути спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу) 

• Ринкова інфраструктура 

• Платежі 

• Запобігання відмиванню грошей                          

• Вільне пересування капіталу та платежів 
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Плани щодо імплементації:  

• План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони, на 2014 - 2017 роки, затверджений Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р;  

• Коаліційна Угода: основою реформ стане реалізація Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом!  

 гармонізація вимог до учасників фондового ринку з директивами ЄС; 

 приведення законодавства про регулювання страхових компаній у відповідність до 

директив ЄС; 

 лібералізація валютного регулювання та валютного контролю шляхом відміни 

застарілих регуляторних актів та зняття необґрунтованих обмежень щодо 

транскордонного руху капіталу та ін.  

• Оновлений Порядок денний асоціації.  
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Дякуємо за увагу! 
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Інформація, наведена у цій презентації, не є консультацією 

з правових питань. Зазначена інформація носить виключно 

інформативний, а не рекомендаційний характер.  

Для отримання правової допомоги з питань, розглянутих у 

цій презентації, радимо звертатися до юридичних 

консультантів. 

 


