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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми дослідження. В умовах зростаючого 

міжнародного розподілу праці жодна держава не може успішно розвиватися 

незалежно від інших, ігнорувати при встановленні власних 

зовнішньополітичних пріоритетів об’єктивний процес інтернаціоналізації 

сучасного світового господарства. Взаємозалежність держав на сучасному 

етапі найбільш яскраво виявляється у поглибленні інтеграції та їхньому 

економічному зближенні. Саме цей процес вимагає переходу до нового 

рівня взаємин між державами, а отже, і розробки належного міжнародно-

правового регулювання багатосторонніх економічних відносин. 

Одним зі шляхів такої економічної інтеграції є створення державами 

зон вільної торгівлі (далі – ЗВТ) як більш високої, еволюційної стадії 

процесу інтернаціоналізації, що вже отримала своє нормативне закріплення 

в різних регіонах світу. ЗВТ, як перший і, здавалося б, найлегший етап 

економічної інтеграції, потребує врегулювання великої кількості юридичних 

й економічних питань вже під час міждержавних переговорів про її 

створення, що завершуються підписанням міжнародного договору про 

створення зони вільної торгівлі. 

Якщо перелік економічних питань багато в чому залежить від 

конкретних держав, залучених до створення ЗВТ, структури торгівлі між 

ними, рівнів економічного розвитку, то перелік юридичних механізмів 

створення такого інтеграційного об’єднання значно вужчий, що дозволяє 

здійснити спробу дослідити особливості цих механізмів та з’ясувати їхні 

закономірності. Тим паче, що в Україні необхідність вивчення такого 

світового досвіду, особливостей міжнародно-правового регулювання 

режиму вільної торгівлі є усвідомленою необхідністю як з точки зору теорії 

міжнародного права, так і з погляду договірної практики. 

Одним з основних стримуючих факторів поглиблення відповідних 

процесів за участі України була та залишається проблема відповідності 

розробленого міжнародно-правового регулювання фактично існуючим 

відносинам, які не завжди відповідають потребам і національним інтересам. 

Отримавши незалежність у 1991 р., Україна втратила налагоджені 

торговельні зв’язки з колишніми державами СРСР, автоматично не 

отримавши нових. З огляду на це в перші роки незалежності перед Україною 

стояла проблема відновлення та налагодження економічних зв’язків із 

пострадянськими державами. Після цього відбулися перші спроби створення 

ЗВТ з іншими державами. Нині ми можемо спостерігати бурхливий 

розвиток договірної практики України з приводу створення ЗВТ.  

Існуючі в Україні окремі праці в цій сфері не формують цілісного 

наукового уявлення про основні проблеми правового регулювання 

створення та діяльності ЗВТ, а позитивний іноземний правовий досвід, на 

жаль, залишається поза увагою сучасних українських дослідників. Іншими 
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словами, в українській науці міжнародного права практично відсутні 

комплексні дослідження договірної практики України з приводу створення 

ЗВТ та договірної практики інших держав із цього питання. 

Про значущість і необхідність удосконалення відповідної договірної 

практики України свідчать кроки, зроблені нашою державою в цій сфері. 

Якщо перші договори України про ЗВТ були одноманітними і діяли не 

стільки на основі міжнародного договору, скільки на основі подальших 

домовленостей і взаємності, то сучасні договори є значно складнішими з 

юридичної точки зору. Поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі з 

ЄС розглядається нині як один з кроків до досягнення стратегічних для 

України цілей, зокрема інтеграції до ЄС, в тому числі через зобов’язання 

приведення національного законодавства у відповідність до права ЄС. Вже 

після підписання договору з ЄС, Україною була створена ЗВТ з Канадою, 

завершується створення ЗВТ з Ізраїлем, ведуться переговори щодо ЗВТ з 

Туреччиною. Таким чином, створення ЗВТ є необхідним кроком на шляху до 

європейської та євроатлантичної інтеграції України, що свідчить про 

актуальність теми дослідження та потребу у здійсненні комплексного 

порівняльно-правового аналізу особливостей встановлення та 

функціонування ЗВТ. 

Теоретичною основою дослідження стали праці як вітчизняних учених, 

так і зарубіжних науковців, які вивчали певні аспекти запропонованого 

дослідження. Основу дослідження сформували, насамперед, дослідження, 

присвячені міжнародно-правовому регулюванню економічної інтеграції 

держав, зокрема роботи С. Білоцького, М. Буроменського, Г. Вєльямінова, 

Ю. Волошина, С. Гончарової, О. Григорова, А. Гузмана, І. Дахна, 

С. Денисенка, П. Жюйара, Д. Карро, А. Ловенфелда, О. Мальського, 

О. Мікічурової, В. Муравйова, Н. Мушак, В. Опришка, С. Осики, 

М. Почкаєвої, Л. Тимченка, Б. Ушакова, М. Хердегена, К. Херманна, 

В. Чубарєва, О. Шпакович, В. Шумілова. 

Теоретичною розробкою питання регіональних торговельних угод, 

зокрема в частині їхнього співвідношення із правом СОТ, вивченням 

договірної практики України займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як 

Л. Бартелс, І. Березовська, Є. Бєльская, П. Ван ден Боше, Я. Вінер, 

В. Голубєва, Ч. Дамбо, В. Деві, В. Довгань, В. Кончин, Я. Костюченко, 

О. Кочергіна, М. Краєвські, Д. Лініченко, А. Ложачевська, Д. Матіс, 

Б. Меркуріо, В. Мельніков, Д. Морган, В. Муравйов, Ф. Ортіно, С. Осика, 

Ю. Паулін, Е. Петерсманн, В. П’ятницький, К. Сандровський, Д. Скринька, 

Г. Хорлік, А. Ціглер, В. Чайковська, К. Чейс, Д. Чибісов. 

Теоретичною базою дослідження міжнародно-правового регулювання 

ЗВТ у практиці іноземних держав стали роботи вчених із відповідних держав, 

залучених для створення та діяльності окремих ЗВТ, а саме таких авторів, як 

А. Анткевич, К. Бегвел, Г. Вінгараджа, У. Вонг, Д. Гантц, Дж. Гатії, 

Дж. Гафбауер, У. Девуйст, Д. Елмс, С. Лім, П. Лоу, П. Мавроідіс, 
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М. МакКвін, Дж. Уоллі, М. Фаррелл, Дж. Фіцпатрік, Дж. Франсуа, 

М. Шефер. 

Однак особлива увага в дослідженнях українських науковців 

приділяється економічним, а не правовим аспектам регіональних 

торговельних угод. Такий підхід є зрозумілим, адже найчастіше ставиться 

питання про виконання угоди на практиці. Разом із тим, правові питання 

мають особливу вагу під час проведення переговорів про створення ЗВТ, що 

може позбавити від проблем у подальшому її застосуванні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах наукової теми № 16БФ048-01 

«Асоціація, як новий формат відносин України з Європейським Союзом: 

політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти», яка є 

складовою Комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Мета дослідження – комплексний аналіз основних положень 

міжнародних договорів про створення ЗВТ, законодавства держав-членів 

такої форми економічної інтеграції, доктрини, практики їхнього 

встановлення та розвитку для визначення існуючого у світі стандарту 

міжнародно-правового регулювання створення та функціонування ЗВТ з 

метою наступної розробки науково-теоретичних і практичних рекомендацій з 

удосконалення відповідної договірної практики України. 

Для доcягнeння поcтавлeної мeти yвагy бyло cпpямовано на 

розв’язання таких завдань: 

– з’ясувати історію розвитку такої форми економічної інтеграції 

суб’єктів міжнародного права як зона вільної торгівлі та визначити місце її 

регулювання у системі права; 

– дослідити застосування термінології, правових конструкцій на 

предмет їхньої відповідності існуючим міжнародно-правовим стандартам для 

їхнього подальшого усталення в договірній практиці України; 

– проаналізувати розвиток доктрини та практики договірного 

встановлення зон вільної торгівлі; 

– визначити особливості сучасних міжнародних договорів про 

створення зон вільної торгівлі; 

– узагальнити існуючі підходи до правового регулювання зон вільної 

торгівлі у доктрині та практиці держав і створених ними інтеграційних 

утвореннях та зонах вільної торгівлі; 

– проаналізувати характерні риси та встановити існуючий стандарт 

правового регулювання створення та функціонування зон вільної торгівлі й 

розробити науково обґрунтовані пропозиції з удосконалення відповідної 

практики за участі України; 

– дослідити зміни підходу України до договорів про зони вільної 

торгівлі від моменту отримання незалежності до сучасності. 

Об’єкт доcлiджeння – комплекс міждержавних відносин з приводу 

правового регулювання створення та діяльності зон вільної торгівлі. 
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Пpeдмeтом доcлiджeння є норми конкретних міжнародних і 

внутрішньодержавних законодавчих актів, що містять загальне та/або 

спеціальне правове регулювання функціонування режиму вільної торгівлі, 

доктрина та практика окремих держав. 

Мeтоди доcлiджeння. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження формують сучасні методи наукового пізнання, зокрема, 

діалектичний із системно-структурним підходом до вивчення матеріалу, 

порівняльно-правовий, історичний, формально-логічний, аналітичний та 

формально-юридичний методи проведення досліджень. Принципи 

об’єктивності та доказовості реалізуються в дослідженні з позицій 

діалектичного методу пізнання відповідних процесів і явищ, їхніх причинно-

наслідкових зв’язків, аналізу взаємодії загального та часткового, 

абстрактного та конкретного, суті і явища, форми та змісту. 

Діалектичний метод був застосований у більшості структурних частин 

роботи для формування дефініцій понять, здійснення теоретичних 

узагальнень та загальних висновках. Історичний метод був використаний при 

дослідженні розвитку правового регулювання створення та діяльності ЗВТ. 

Проблему співвідношення універсального і двостороннього регулювання зо 

вільної торгівлі було вирішено за допомогою порівняльного методу, так само 

було визначено і різницю правового регулювання ЗВТ різними державами. 

Логіко-семантичний метод сприяв опрацьовуванню думок і правових позицій 

окремих науковців, визначенню основних понять і категорій наукового 

дослідження. Системно-структурний, формально-юридичний метод, методи 

аналізу та синтезу, метод тлумачення правових норм були застосовані для 

аналізу міжнародно-правових договорів про створення ЗВТ. Метод правового 

моделювання був покладений в основу розробки практичних рекомендацій 

для поліпшення договірної практики України в частині ЗВТ. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає як у самій 

постановці теми дисертаційного дослідження, так і в запропонованих 

рішеннях основних проблем договірного встановлення режиму вільної 

торгівлі в практиці України. На підставі аналізу основних проблем 

встановлення режиму вільної торгівлі та шляхів їхнього розв’язання у теорії 

та практиці окремих інтеграційних угруповань сформульовано положення, 

що містять елементи наукової новизни, мають теоретичне та практичне 

значення. 

Наyковy новизнy доcлiджeння вiдобpажають такi оcновнi його 

peзyльтати, винесені на захист як особистий внесок дисертанта: 

Упepшe: 
–  досліджено та систематизовано досвід європейських (на прикладі ЄС та 

ЄАВТ), американських (на прикладі НАФТА), азіатських (на прикладі 

АСЕАН та ЄврАзЕС) інтеграційних об’єднань, а також досвід США, Канади, 

латиноамериканських держав, Японії та Індії у частині створення зон вільної 

торгівлі; 

– доведено, що США у своїх договорах про створення зони вільної 

торгівлі більшою мірою засновуються на положеннях глобального 

регулювання міжнародної торгівлі у межах СОТ, ЄС – найдетальніше 
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прописує усі аспекти діяльності зони вільної торгівлі, зокрема таким чином і 

змінюючи глобальну систему. Саме американський та європейський підходи 

визначено існуючими у світі стандартами міжнародно-правового 

регулювання створення та функціонування зон вільної торгівлі; 

– з’ясовано, що поглиблення взаємних зобов’язань сторін в межах зони 

вільної торгівлі порівняно із зобов’язаннями, які випливають із їхнього 

членства в СОТ, характеризують європейський підхід до регулювання 

створення і діяльності зон вільної торгівлі, а однотипність, моноцентричність 

договорів про зону вільної торгівлі і відповідність їхнього змісту загальним 

зобов’язанням держав-членів у рамках СОТ – основні характеристики 

американського підходу; 

– визначено відмінності між договорами про створення зони вільної 

торгівлі між державами, між державою та інтеграційним об’єднанням і між 

інтеграційними об’єднаннями. Доведено, що чим вищим є рівень інтеграції, 

тим більше створюється інституційних органів та детальніше прописується 

механізм урегулювання спорів; 

– запропоновано визначення поняття «зона вільної торгівлі», яке може 

бути використано у праві СОТ як 1) група між двома чи більше митними 

територіями, 2) створена з метою сприяння торгівлі товарами та/або 

послугами, 3) у взаємній торгівлі товарами між членами якої знижуються 

практично до нуля митні ставки та митні збори, 4) усуваються інші 

торговельні обмеження, несумісні із правилами ГАТТ, щодо основної 

частини взаємної торгівлі стосовно товарів, які походять із таких територій, 

5) у взаємній торгівлі послугами між якими не допускається або істотно 

усувається дискримінація у значній кількості секторів послуг; 

– надано визначення понять «зона вільної торгівлі» для використання в 

теорії та практиці міжнародного економічного права, а також «вільна 

економічна зона»; 

– проведено порівняльно-правовий аналіз у хронологічній перспективі 

договорів про вільну торгівлю, підписаних Україною з моменту 

проголошення незалежності до 2018 року. 

Удоcконалeно: 
– розуміння того, що з історичної точки зору зона вільної торгівлі має 

спільне коріння з вільною (спеціальною) економічною зоною, однак ці 

поняття не збігаються ані за юридичним змістом, ані за процедурою 

створення та функціонування, зокрема режим зони вільної торгівлі 

поширюється на міждержавні відносини та є інструментом інтеграційних 

процесів, що підпадають під регулювання міжнародним правом; 

– розуміння місця міжнародно-правових норм про регулювання зон 

вільної торгівлі у системі міжнародного права як інституту міжнародного 

економічного права та визначення вигодонабувачів цих норм; 

– періодизацію процесу історичного формування зон вільної торгівлі 

шляхом умовного розподілу цього процесу на п’ять етапів: від одночасного 

існування теоретичних ідей про лібералізацію торгівлі шляхом створення зон 

вільної торгівлі та протекціоністської практики держав (перший етап) до 
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універсального регулювання (четвертий етап) і початку конкуренції між 

універсальним та партикулярним регулюванням (сучасний, п’ятий етап); 

– визначення переліку юридичних механізмів створення зони вільної 

торгівлі, який вважаємо одноманітним і таким, що обов’язково має містити 

предмет регулювання, співвідношення юридичної сили положень такого 

договору із правом СОТ, інституційну структуру подальшого 

співробітництва і механізм розв’язання спорів, які можуть виникнути на 

підставі цього договору;  

– розуміння основних особливостей сучасних міжнародних договорів 

про створення зон вільної торгівлі; 

– доведення необхідності здійсненої та подальшої інтеграції України 

до регіональних економічних угруповань, зокрема обґрунтована необхідність 

застосування єдиного підходу до створення та функціонування зон вільної 

торгівлі та їхньої відповідності вимогам ГАТТ/СОТ. 

Набули подальшого pозвитку: 
– варіанти класифікації процесу історичного формування зон вільної 

торгівлі шляхом умовного розподілу цього процесу на етапи; 

– положення, що конкретизованість та кількість положень договору 

про створення зони вільної торгівлі не здійснює прямого впливу на 

ефективність застосування цієї угоди; 

– твердження, що договірна практика України в частині укладання 

угод про вільну торгівлю є безсистемною та заплутаною і в ній фактично 

сформувалися два шляхи створення багатосторонніх зон вільної торгівлі; 

– розуміння, що більшість угод про вільну торгівлю, укладених 

Україною, стосуються торгівлі товарами, і лише три угоди про вільну 

торгівлю містять положення про торгівлю послугами, тобто більшість угод 

відображають американський підхід. Однак після вступу України до СОТ 

угоди про вільну торгівлі, укладені Україною, змінились якісно, перейшовши 

загалом до європейського підходу; 

– положення, що економічно потужніша сторона обирає тип договору 

і, відповідно, рівень інтеграції; 

– твердження, що механізм урегулювання суперечок у межах СОТ 

залишається основним форумом для розгляду торговельних суперечок 

порівняно з механізмами, що передбачені у договорах про зони вільної 

торгівлі. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. 

Основні наукові положення дисертації можуть бути використані 

державними органами: Міністерством закордонних справ України, 

відповідними профільними комітетами Верховної Ради України, 

Міністерством економічного розвитку та торгівлі України – для врахування 

в роботі та при договірному оформленні відносин зі створення ЗВТ за участі 

України. 

Дисертантом внесено відповідні рекомендації з удосконалення 

практики створення ЗВТ, зокрема обґрунтовується необхідність уточнення 

та/або закріплення на законодавчому та договірному рівнях низки понять, 

головними з яких є: зона вільної торгівлі, режим вільної торгівлі, країна 
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походження товарів, визначення країни походження товарів, вилучення з 

режиму вільної торгівлі тощо. 

Результати дослідження можуть бути використані також при 

підготовці підручників та навчальних посібників спецкурсів та викладанні 

навчальних дисциплін «Правове регулювання зовнішньої торгівлі ЄС» та 

«Міжнародно-правове регулювання торгівельних відносин», а також при 

підготовці курсу лекцій «Міжнародне економічне право» та «Міжнародне 

право». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, у якій висвітлені власні ідеї та розробки автора, що дозволили 

розв’язати поставлені завдання. Робота містить теоретичні та методичні 

положення і висновки, сформульовані дисертантом особисто. Використані в 

дисертації ідеї, положення чи гіпотези інших авторів лише підкріплюють ідеї 

здобувача та мають відповідні посилання. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення 

та висновки дисертації доповідалися й обговорювалися на засіданнях 

кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Основні положення та 

результати дисертаційної роботи викладено також у виступах на таких 

наукових конференціях, як: Науково-теоретична конференція аспірантів і 

студентів Інституту міжнародних відносин «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин» у травні 1998 р. (тези опубліковано), Міжнародна 

науково-практична конференція «Систематизація законодавства в Україні: 

проблеми теорії і практики» в Інституті законодавства Верховної Ради 

України у жовтні 1999 р., Науково-теоретична конференція аспірантів і 

студентів Інституту міжнародних відносин «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин» у жовтні 2001 р. (тези опубліковано) та Міжнародна 

науково-практична конференція «Розвиток науки і практики міжнародного 

права» і Міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті Олександра 

Задорожнього в червні 2018 р. (тези опубліковано). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного 

дослідження знайшли відображення в одинадцяти публікаціях, із них 6 

статей опубліковані у наукових фахових виданнях, перелік яких затверджено 

МОН України, 1 стаття в іноземному науковому фаховому виданні, 1 стаття в 

іншому виданні та 3 тез доповідей на наукових конференціях. 

Структура дисертації визначена метою та завданнями дослідження і 

складається і з вступу, трьох розділів, які містять дев’ять підрозділів, 

висновків,  списку використаних джерел та Додатку. Основний текст 

дисертації становить 195 сторінок. Загальний обсяг дисертації розміщено на 

221 сторінці, зокрема список використаних джерел – на 11  сторінках (138 

найменувань). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного 

дослідження, охарактеризовано стан її розробки в науковій літературі, 

показано зв’язок дослідження з науковими програмами; сформульовано мету 
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та завдання дослідження, його об'єкт і предмет, охарактеризовано 

використані методи, визначено наукову новизну та практичне значення 

отриманих результатів, форми апробації; подано відомості про структуру й 

обсяг дисертації. 

У розділі 1 «Теоретичні аспекти створення, розвитку та 

використання режиму вільної торгівлі» здійснено огляд міжнародно-

правового регулювання економічної інтеграції держав шляхом дослідження 

історичних етапів її розвитку, розглянуто питання місця інституту 

міжнародно-правового регулювання ЗВТ в системі міжнародного права, 

вивчено поняття зони та режиму вільної торгівлі в сучасному міжнародному 

праві та з’ясовано особливості сучасних міжнародних договорів про 

створення зон вільної торгівлі 

У підрозділі 1.1 «Міжнародно-правове регулювання економічної 

інтеграції держав» проаналізовано історичний розвиток економічної 

інтеграції держав та запропоновано умовно розділити процес формування 

ЗВТ на п’ять етапів: кінець XV – початок XIX ст.; середина XIX ст. до 

початку Першої світової війни; 1918–1939 рр.; з 1945 р. до середини 1980-х 

рр.; із середини 1980-х рр. і по теперішній час. Такий поділ умовно можна 

проілюструвати переходом від протекціоністської політики держав до перших 

спроб економічної інтеграції держав із подальшим збільшенням обсягу 

нормативного регулювання ЗВТ. Сучасний етап характеризується певною 

конкуренцією між універсальною та регіональною (двосторонньою) 

лібералізацією міжнародної торгівлі. 

Автор доходить висновку, що міжнародне економічне право слід 

розглядати як окрему галузь міжнародного публічного права, тоді як 

бенефіціарами цієї галузі є фізичні та юридичні особи. А правове 

регулювання створення та діяльності зон вільної торгівлі – окремий інститут 

міжнародного економічного права. 

У підрозділі 1.2 «Поняття зони та режиму вільної торгівлі в 

сучасному міжнародному праві» автор доводить хибність віднесення зон 

вільної торгівлі до вільних економічних зон. Таке змішування понять 

призводить лише до зайвої плутанини й ускладнення визначення терміна 

«зона вільної торгівлі». Чи не найбільша плутанина виникає у разі змішування 

понять «зона вільної торгівлі» та «вільна економічна зона». Відмінність 

полягає у території зони, меті її створення та колі бенефіціарів. 

Встановлено, що найбільшого поширення в сучасній договірній 

практиці держав світу в частині визначення змісту терміна «зона вільної 

торгівлі» набуло відсилання до визначення, що міститься в підп. b п. 8 

ст. ХХІV ГАТТ. Однак доведено, що це визначення має два основні недоліки: 

не містить кваліфікуючих ознак ані за способом створення, ані за колом 

суб’єктів та містить посилання на інші положення ГАТТ, що, на наш погляд, є 

перепоною на шляху його використання державами, які не є членами ГАТТ. 

Відповідно, автором запропоновано, що належним визначенням зони вільної 
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торгівлі у праві СОТ може стати таке: «зона вільної торгівлі» – створена з 

метою сприяння торгівлі товарами та/або послугами між двома чи більше 

митними територіями група, у взаємній торгівлі товарами між членами якої 

знижуються практично до нуля митні ставки та митні збори й усуваються інші 

торговельні обмеження, несумісні із правилами ГАТТ, щодо основної частини 

взаємної торгівлі стосовно товарів, які походять із таких територій, а у 

взаємній торгівлі послугами між якими не допускається або істотно усувається 

дискримінація у значній кількості секторів послуг. 

Подано авторське визначення поняття ЗВТ для використання в теорії та 

практиці міжнародного економічного права: «зона вільної торгівлі» – це 

створена міждержавною угодою група із двох чи більше митних територій 

держав-учасниць, у яких, у межах створеної зони, скасовані мито й інші 

обмежувальні правила регулювання торгівлі практично для всієї торгівлі між 

складовими територіями зони стосовно товарів, що походять із цих територій. 

У підрозділі 1.3 «Особливості сучасних міжнародних договорів про 

створення зон вільної торгівлі» автором запропоновано таку класифікацію 

договорів про створення ЗВТ за способом їхньої організації: 1) договори, що 

передбачають створення ЗВТ між двома або більше державами; 2) договори, 

що створюють ЗВТ між державою й інтеграційним об’єднанням; 3) договори 

про створення ЗВТ в межах спільного ринку, який об’єднав у собі цю ЗВТ й 

економічний союз.  

Основними особливостями сучасних міжнародних договорів про 

створення ЗВТ визначено: 1) поєднання політики вільної торгівлі й елементів 

політики протекціонізму; 2) метою є отримання прибутку державами-членами 

шляхом розширення ринку, збільшення імпорту й експорту, створення 

сприятливих умов для інвестицій; 3) чим складніше організовані суб’єкти, що 

є учасниками договорів про ЗВТ, тим більше органів створюється угодою і 

тим більшими повноваженнями вони наділяються; 4) нормативно-правова 

база ЗВТ перебуває у прямій залежності від способу організації ЗВТ: 

двосторонній договір про створення ЗВТ між двома державами може містити 

близько двадцяти статей і його реалізація буде ефективною, а двосторонній 

договір між державою й інтеграційним об’єднанням може мати велику 

кількість додатків, які, разом з тим, не гарантують належного здійснення 

угоди; 5) механізм урегулювання спорів перебуває у прямій залежності від 

способу організації ЗВТ і може передбачати як переговори, так і створення 

інституційного органу для вирішення спорів; 6) увага приділяється 

співвідношенню правової системи об’єднання і національних правових 

систем його держав-членів; 7) важливим є питання співвідношення правової 

системи об’єднання і правил СОТ. 

У розділі 2 «Міжнародно-правове регулювання зон вільної торгівлі 

у практиці іноземних держав» дисертантом уперше в українській науці 

міжнародного права досліджено та систематизовано досвід європейських (на 

прикладі досвіду інтеграційних об’єднань ЄС та ЄАВТ), американських (на 
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прикладі досвіду інтеграційного об’єднання НАФТА, досвіду США, Канади 

та латиноамериканських держав) й азіатських (на прикладі досвіду 

інтеграційних об’єднань АСЕАН і ЄврАзЕС, досвіду Японії та Індії) держав у 

частині створення зон вільної торгівлі. 

У підрозділі 2.1 «Досвід європейських держав у створенні та 

застосуванні режимів вільної торгівлі між собою та з третіми 

державами» проаналізовано практику зі створення ЗВТ ЄС із третіми 

державами та ЄАВТ. Щодо предметного регулювання угод ЄС про 

створення ЗВТ, то нині спостерігається його дедалі більше розширення, 

зокрема в частині подальшого зближення стандартів, технічних норм і 

взаємного визнання результатів сертифікації продукції, що часто мають 

обов’язковий характер, лібералізації торгівлі послугами, усунення перешкод 

для інвестицій, доступу до ринків урядових закупівель, розширення 

співпраці митних служб і спрощення процедур митного очищення, усунення 

бар’єрів у регулятивній сфері та зближення національних норм, 

забезпечення доступу до джерел сировини й енергії, удосконалення 

співвідношення торгівлі і питань охорони довкілля, захисту прав на 

робочому місці, антикорупційних заходів. Отже, ЄС під ЗВТ розуміє вищий 

рівень інтеграції, ніж класичний підхід, відображений в універсальному 

міжнародному праві, - поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. 

Що стосується питання власне торгівлі, то ЄС домагається від своїх 

партнерів по двосторонніх ЗВТ істотно більшого обсягу тарифних поступок 

та усунення або, принаймні, «зв’язування» експортних мит. Сфери співпраці 

умовно можна розділити на дві основні категорії: «СОТ плюс» («СОТ +») і 

«СОТ-екстра». Підхід ЄС до створення ЗВТ швидко еволюціонував у бік 

поглиблення та розширення взаємних зобов’язань сторін: від 8 сфер 

двосторонніх преференцій, що виходили за межі зобов’язань за правом СОТ 

в угодах 1980-х рр., до 19 сфер в угодах, укладених у середині 2010-х рр. 

У підрозділі 2.2 «Міжнародно-правове забезпечення зон вільної 

торгівлі за участі американських держав» автором проаналізовано досвід 

США як у частині створення інтеграційного об’єднання НАФТА, так і в 

частині створення та діяльності двосторонніх ЗВТ, і досвід 

латиноамериканських та карибських держав. 

Загальною особливістю всіх укладених угод про ЗВТ між США й 

іншими країнами є їхня однотипність, а за змістом зазначені договори 

відповідають загальним зобов’язанням держав-членів у межах СОТ. 

Розбіжності зазвичай полягають у другорядних деталях, що стосуються 

специфіки ринку окремої країни або певних галузей: на прохання партнерів 

США типові тексти угод можуть доповнюватися також і спеціальними 

розділами, додатками й окремими листами. Іншою особливістю також є 

моноцентричність угод, оскільки отримується можливість фактично 

нав’язувати свої рішення слабшим економічним партнерам, при цьому 

економічна інтеграція в регіональних ЗВТ часто є односторонньою. 
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Латинська Америка за кількістю підписаних угод про створення ЗВТ 

посідає перше місце у світі, такі угоди дедалі більше виходять за межі 

регіону і підписуються з європейськими й азіатськими країнами, а також з 

Австралією та Новою Зеландією. Договори не обмежуються тільки 

преференціями в торгівлі товарами, дедалі частіше залучаючи до сфери 

регулювання торгівлю послугами, інвестиційну співпрацю, питання охорони 

інтелектуальної власності, трудову міграцію, доступ на ринок державних 

закупівель тощо. Договори поступово починають охоплювати і «чутливі 

товари», зокрема, заборона на сільськогосподарські субсидії передбачена у 

понад половині угод. Особливістю договорів цього регіону є їхня блоковість, 

тобто створення ЗВТ за участі інтеграційних об’єднань. 

У підрозділі 2.3 «Міжнародно-правові договори про створення та 

діяльність зон вільної торгівлі у практиці азіатських держав» досліджено 

угоди про створення ЗВТ за участю АСЕАН, зокрема з основними торговими 

контрагентами і партнерами по Саміту країн Східної Азії, за участю 

ЄврАзЕС, зокрема ЗВТ ЄврАзЕС – В’єтнам, та досвід Японії й Індії. 

Доведено, що угоди за участю АСЕАН характеризуються обмеженим 

предметом, регулюючи переважно лише торгівлю товарами, послугами та 

питання інвестицій. Такий підхід вважаємо особливим, зважаючи на те, що 

інші інтеграційні об’єднання світу зазвичай створюють комплексні ЗВТ. 

Можна стверджувати, що у випадку з АСЕАН не завжди інтеграційне 

об’єднання діє з позиції сили та нав’язує свою модель ЗВТ своєму партнеру, 

що не дозволяє виробити єдиної моделі договорів про створення ЗВТ за 

участю АСЕАН. Проблемними аспектами договорів про ЗВТ за участю 

АСЕАН є: необхідність підвищення рівня митно-тарифної лібералізації хоча 

б до 95 %; більша лібералізація торгівлі послугами; перехід на однакові 

правила визначення країни походження товару; усунення ефекту «спагеті». 

Щодо японського досвіду укладання угод про створення ЗВТ, то слабкими 

місцями цих документів є питання захисту конкуренції та незначна увага 

питанням захисту інвестицій та аспектам інтелектуальної власності. Японія 

діє радше за моделлю США. Індійський досвід характеризується 

різноманітною практикою: укладені як договори глибокої інтеграції, так і 

поверхової. Також відбувається перехід від ідеї створення ЗВТ з 

географічними сусідами до підходу визначення економічної доцільності. 

У розділі 3 «Реалізація режиму вільної торгівлі в договірній 

практиці України» здійснено порівняльно-правовий аналіз абсолютної 

більшості договорів про вільну торгівлю, підписаних Україною з моменту 

проголошення незалежності до 2018 року, на основі їхнього поділу на 

двосторонні договори між державами, двосторонні договори між державою й 

інтеграційним об’єднанням та договори про створення ЗВТ у межах 

інтеграційного об’єднання. Досліджено сучасну практику України в частині 

міжнародних договорів про створення ЗВТ.  
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У підрозділі 3.1 «Аналіз двосторонніх міжнародно-правових договорів 

України про вільну торгівлі» проаналізовано договори про ЗВТ України з 

Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Казахстаном, Киргизькою 

Республікою, Республікою Молдова, Республікою Північна Македонія, 

Таджикистаном, Туркменістаном, Узбекистаном та Чорногорією. 

Встановлено, що всі укладені Україною двосторонні договори про вільну 

торгівлю в перші роки незалежності діяли практично в повному обсязі, навіть 

незважаючи на доволі незначний рівень правового регулювання, чим 

доведено, що конкретність зобов’язань не є головним аспектом успішності дії 

договору про ЗВТ. Визначено, що успіхом таких перших договорів було 

встановлення та договірне закріплення вилучень із режиму вільної торгівлі. 

З’ясовано, що хоч тексти багатьох угод є подібними, усе ж практика їхнього 

застосування не є однаковою. Доведено, що після вступу України до СОТ 

угоди про вільну торгівлі, укладені Україною, змінились якісно. 

У підрозділі 3.2 «Міжнародно-правові договори України про створення 

зон вільної торгівлі з інтеграційними об’єднаннями та в рамках 

інтеграційних об’єднань» досліджуються угоди про створення ЗВТ між 

Україною та ЄС, Європейською асоціацією вільної торгівлі, у межах 

Співдружності Незалежних Держав та перспективи створення ЗВТ у рамках 

ГУАМ. Угоди про вільну торгівлю, укладені Україною із розвиненими 

країнами, характеризуються асиметричним характером у частині тарифної 

лібералізації, оскільки Україна має довші перехідні періоди для більшої 

категорії товарів. Сільськогосподарська продукція користується захистом на 

внутрішньому ринку розвинених країн, тому український експорт 

сільськогосподарської продукції підпадає під тарифні квоти, які встановлені 

для української продукції або діють глобально. Визначено непоодинокі 

випадки, коли взяті Україною за однією угодою зобов’язання суперечать 

раніше взятим зобов’язанням. 

У підрозділі 3.3 «Сучасна практика України в частині міжнародних 

договорів про створення зони вільної торгівлі» проведено аналіз останнього 

на сьогодні ратифікованого договору про створення ЗВТ з Канадою, 

підписаного, та ще не ратифікованого договору про створення ЗВТ з Ізраїлем 

та перспективного договору про ЗВТ з Туреччиною. 

 

ВИСНОВКИ 

У межах дослідження міжнародно-правового регулювання створення та 

функціонування зон вільної торгівлі було проаналізовано теоретичні аспекти 

створення, розвитку та використання режиму вільної торгівлі, досвід 

міжнародно-правового регулювання зон вільної торгівлі у практиці 

іноземних держав й основні засади реалізації режиму вільної торгівлі в 

договірній практиці України. В результаті завершення дослідження автор 

дійшов до таких висновків: 
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1. Правове регулювання такої форми економічної інтеграції держав та 

інтеграційних об’єднань як зона вільної торгівлі є інститутом міжнародного 

економічного права, тоді як вигодонабувачами за цими міжнародними 

договорами є фізичні та юридичні особи договірних держав. Зони вільної 

торгівлі у своєму розвитку пройшли п’ять історичних етапів: 1) кінець XV ст. 

- початок XIX ст., коли поряд з протекціоністською політикою держав 

зародилися теоретичні ідеї можливості лібералізації торгівлі та створення зон 

вільної торгівлі; 2) середина XIX ст. - початок Першої світової війни, коли 

були укладені перші міждержавні угоди про лібералізацію торгівлі окремими 

товарами; 3) 1918–1939 рр., коли на основі зон вільної торгівлі почали 

утворюватися нові інтеграційні економічні блоки з великим обсягом 

правового регулювання; 4) з 1945 р. до середини 1980-х рр., коли була 

утворена універсальна основа правового регулювання створення та діяльності 

зон вільної торгівлі зі значним зростанням кількості зон вільної торгівлі; 5) із 

середини 1980-х рр. і по теперішній час, який характеризується створенням 

поглиблених та всеосяжних зон вільної торгівлі. 

2. За результатами дослідження встановлено, що «зона вільної торгівлі» 

є об’єднанням двох чи більше митних територій з метою  сприяння торгівлі 

товарами та/або послугами, між членами якого знижуються практично до 

нуля митні ставки та митні збори й усуваються інші торговельні обмеження, 

несумісні з правилами ГАТТ, щодо основної частини взаємної торгівлі 

стосовно товарів, які походять із таких територій, а у взаємній торгівлі 

послугами між якими не допускається або істотно усувається дискримінація у 

значній кількості секторів послуг. 

3. На підставі аналізу договорів про створення зон вільної торгівлі 

запропоновано класифікацію за способом їхньої організації: 1) договори, що 

передбачають створення зони вільної торгівлі між двома або більше 

державами; 2) договори, що створюють зону вільної торгівлі між державою й 

інтеграційним об’єднанням; 3) договори про створення зони вільної торгівлі в 

межах спільного ринку, який об’єднав у собі цю зону вільної торгівлі й 

економічний союз. Доведено, що чим вищим є рівень інтеграції, тим більше 

аспектів стає предметом договору, створюється більше інституційних органів 

та детальніше прописується механізм урегулювання спорів. 

4. Основними особливостями сучасних міжнародних договорів про 

створення зон вільної торгівлі визначено: поєднання політики вільної торгівлі 

й елементів політики протекціонізму; залежність складності організації 

суб’єктів, що є учасниками договорів про зони вільної торгівлі, та кількості і 

повноважень органів, які створюються угодою; залежність нормативно-

правової бази та механізму розв’язання спорів від способу організації зони 

вільної торгівлі, співвідношення правової системи об’єднання і правил СОТ 

та національних правових систем його держав-членів. 

5. Європейський Союз у своїх договорах про зони вільної торгівлі 

максимально поглиблює взаємні зобов’язання сторін порівняно із 
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зобов’язаннями, які випливають з їхнього членства в СОТ, тенденція до чого 

особливо спостерігається в останні роки. Практика ЄС доводить, що під 

зоною вільної торгівлі розуміється значно вищий рівень інтеграції, ніж 

класичний підхід, відображений в універсальному міжнародному праві, 

зокрема праві СОТ, - а саме поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі. 

Такий підхід до створення та функціонування зон вільної торгівлі визначено 

як європейський. 

6. Договори про зони вільної торгівлі за участю США характеризуються 

однотипністю та моноцентричністю, за змістом відповідають загальним 

зобов’язанням держав-членів у межах СОТ, з особливою увагою на 

запровадженні жорстких умов конкуренції та протекціоністських заходів 

щодо компаній із третіх країн, забезпеченні ефективного захисту прав 

інтелектуальної власності та створенні ефективного механізму врегулювання 

підприємницьких спорів. Такий підхід до створення та функціонування зон 

вільної торгівлі визначено як американський. 

7. Між європейським та американським підходами загалом і 

відбувається розвиток сучасних міжнародних договорів про зони вільної 

торгівлі. З досліджених держав Японія, Ізраїль, Канада переважно сповідують 

підхід США, Індія сповідує як підхід США, так і підхід ЄС у різних угодах, а 

європейські держави загалом сповідують підхід ЄС. Вибір підходу 

залишається на розсуд економічно потужнішої сторони договору про зону 

вільної торгівлі. Одним із небагатьох прикладів серединного підходу є Угода 

про економічне партнерство між ЄС та Японією. 

8. Договірна практика України в частині укладання угод про вільну 

торгівлю характеризується безсистемністю, двосторонні та багатосторонні 

угоди часто дублюють одна одну. У межах СНД Україна є учасницею 

багатосторонньої Угоди про вільну торгівлю СНД, додатково укладеної 

Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами – учасницями 

ГУУАМ та двосторонніх договорів із державами-членами СНД. Так само й 

інші угоди про вільну торгівлю ґрунтуються на різних базових документах.  

9. Істотними умовами договорів про функціонування зон вільної 

торгівлі визначено: предмет регулювання, тобто, торгівлі чим саме (лише 

товарами або товарами і послугами, якими саме товарами тощо) стосується 

лібералізація та які аспекти цієї торгівлі ще потребують врегулювання, як то 

товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності, правила визначення 

країни походження товарів та принцип застосування непрямих податків, 

співвідношення юридичної сили положень такого договору із правом СОТ, 

інституційну структуру подальшого співробітництва і механізм розв’язання 

спорів, які можуть виникнути на підставі цього договору. Із цих 

основоположних питань договірна практика України не є однозначною. На 

основі проведеного дослідження вважаємо доцільним зазначення в угодах 

України про вільну торгівлю положення про стягнення непрямих податків за 

місцем призначення товарів, уніфікованих правил визначення країни 
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походження товарів, укладання протоколу про вилучення з режиму вільної 

торгівлі із зазначенням термінів поетапного скасування цих вилучень та 

недопущення відсилань до норм національного права. 

10. У договірній практиці України фактично сформувалися два шляхи 

створення багатосторонніх зон вільної торгівлі: перший – укладання 

багатосторонньої угоди про зону вільної торгівлі; другий – укладання низки 

двосторонніх угод про вільну торгівлю з державами регіону. Особливістю 

України є те, що в межах СНД були застосовані обидва ці підходи. 

11. Конкретність зобов’язань не є головним аспектом успішності дії 

договору про зону вільної торгівлі. Незважаючи на той факт, що тексти 

багатьох угод є подібними, в тому числі і договорів за участю України, 

практика їхнього застосування не є однаковою. Тексти угод про вільну 

торгівлю містять багато декларативних положень та положень, що 

потребують подальшої конкретизації. Водночас практично в кожній угоді 

містяться положення, що є чіткими, однозначними та можуть бути запозичені 

для внесення до інших угод. 

12. Більшість угод про вільну торгівлю, укладених Україною, 

відображають американський підхід, і лише три угоди про вільну торгівлю (з 

ЄС, Чорногорією та державами ЄАВТ) містять положення про торгівлю 

послугами. Після вступу України до СОТ угоди про вільну торгівлі, укладені 

Україною, змінились якісно, запозичивши європейський підхід. Водночас 

остання підписана Україною угода про зону вільної торгівлі з Ізраїлем прямо 

відображає американський підхід, що свідчить про те, що тип договору 

залежить від економічно потужнішої сторони. 

13. Договірна практика України в частині зон вільної торгівлі 

підтверджує той факт, що механізм урегулювання суперечок у межах СОТ 

залишається основним форумом для розгляду торговельних суперечок, 

оскільки жодного спору в рамках механізмів, передбачених угодами, 

розглянуто не було, а, наприклад, спори із державами – сторонами Договору 

про зону вільної торгівлі СНД (Вірменія, Молдова та Російська Федерація) 

були ініційовані не в межах механізмів, передбачених договором, а в межах 

СОТ, незважаючи на коротший термін розв’язання спору в рамках угод. 
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АНОТАЦІЯ 

Галаган С. О. Міжнародно-правове регулювання створення та 

функціонування зон вільної торгівлі. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, 

Київ, 2018. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню міжнародно-

правового регулювання створення та функціонування зон вільної торгівлі. 

Здійснено аналіз теорії та практики договорів про створення зон вільної 

торгівлі, законодавства держав-членів такої форми економічної інтеграції в 

частині її реалізації, доктрини, практики створення та функціонування зон 

вільної торгівлі з метою визначення існуючого у світі стандарту міжнародно-

правового регулювання встановлення та функціонування зон вільної торгівлі.  

Автором проаналізовано теоретичні аспекти створення, розвитку та 

використання режиму вільної торгівлі, досвід міжнародно-правового 

регулювання зон вільної торгівлі у практиці іноземних держав та основні 

засади реалізації режиму вільної торгівлі в договірній практиці України, 

наявний теоретико-методологічний науковий доробок та значний масив 

міжнародно-правових актів переважно у вигляді міжнародних договорів про 

створення зон вільної торгівлі. Особлива увага приділена таким аспектам 

заявленої проблеми: особливості сучасних міжнародних договорів про зони 

вільної торгівлі, досвід окремих держав та інтеграційних об’єднань у частині 

формування власних типів таких договорів, досвід України в частині 

укладання договорів про зони вільної торгівлі. 

Ключові слова: зона вільної торгівлі, міжнародний договір, економічна 

інтеграція, інтеграційне об’єднання, договірна практика України щодо зон 

вільної торгівлі, міжнародно-правове регулювання торгівлі. 

 

АННОТАЦИЯ 

Галаган С. А. Международно-правовое регулирование создания и 

функционирования зон свободной торговли. – Квалификационная научная 

работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.11 – международное право. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины, Киев, 2018. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию международно-

правового регулирования создания и функционирования зон свободной 

торговли. Осуществлен анализ теории и практики договоров о создании зон 

свободной торговли, законодательства государств-членов такой формы 

экономической интеграции в части реализации, доктрины, практики создания 

и функционирования зон свободной торговли с целью определения 
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существующего в мире стандарта международно-правового регулирования 

установления и функционирования зон свободной торговли. 

Автором проанализированы теоретические аспекты создания, развития 

и использования режима свободной торговли, опыт международно-правового 

регулирования зон свободной торговли в практике иностранных государств и 

основные принципы реализации режима свободной торговли в договорной 

практике Украины, имеющийся теоретико-методологичний научный 

потенциал и значительный массив международно-правовых актов в основном 

в виде международных договоров о создании зон свободной торговли. Особое 

внимание уделено таким аспектам заявленной проблемы: особенности 

современных международных договоров о зонах свободной торговли, опыт 

отдельных государств и интеграционных объединений в части формирования 

собственных типов таких договоров, опыт Украины в части заключения 

договоров о зонах свободной торговли. 

Ключевые слова: зона свободной торговли, международный договор, 

экономическая интеграция, интеграционное объединение, договорная 

практика Украины в части зон свободной торговли, международно-правовое 

регулирование торговли. 

SUMMARY 

Galagan S.O. International legal regulation of establishment and 

functioning of free trade zones. – On the rights of a manuscript. 

Thesis for obtaining scientific Candidate of Science Degree (Law) 

specializing 12.00.11 – in international law. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the complex analysis of the theory and practice 

of agreements on the creation of free trade zones, the legislation of the member 

states of this form of economic integration in terms of its implementation, the 

doctrine, practice of creating and functioning free trade zones in order to determine 

the existing world standard of international legal regulation of the establishment 

and functioning of zones free trade with a view to further development of 

scientific-theoretical and practical recommendations for the improvement of the 

relevant contractual practice of Ukraine. 

The author analyzed the theoretical aspects of the creation, development and 

use of the free trade regime, the experience of international legal regulation of free 

trade zones in the practice of foreign countries and the basic principles of the 

implementation of the free trade regime in the contractual practice of Ukraine. The 

existing theoretical and methodological research work and a large body of 

international legal acts were analyzed, mostly in the form of international 

agreements on the establishment of free trade zones. During the study, special 

attention was paid to the following aspects of the stated problem: features of 

modern international agreements on free trade zones; the experience of individual 

states and integration associations in terms of the formation of their own types of 

such treaties; Ukraine's experience in concluding free trade area agreements. 
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The thesis for the first time in Ukrainian science of international law has 

been researched and systematized the experience of the European (on the example 

of the experience of the EU and EFTA integration associations), the American 

(based on the experience of the NAFTA integration community, the experience of 

the USA, Canada and Latin American states) and Asian (on the example of 

experience ASEAN and EurAsEC Integration Associations, the experience of 

Japan and India) in the creation of free trade zones. It is proved that the EU in its 

free trade agreements is trying to maximize the mutual obligations of the parties in 

comparison with the obligations arising from their membership in the WTO, a 

trend which has been particularly observed in recent years. The EU, under the Free 

Trade Area, understands a significantly higher level of integration than the 

classical approach reflected in universal international law, in particular the WTO's 

right. Free trade agreements with the US share are characterized by the same type 

and monocentricity, which in content correspond to the general obligations of the 

member states within the framework of the WTO. It is between these two 

approaches, in general, that the development of modern international treaties on 

free trade areas takes place. The author, by way of reference to practice, has proved 

that the choice of approach remains at the discretion of the economically more 

powerful party to the free trade agreement. 

It is proved that the legal regulation of such a form of economic integration 

of states and integration associations as a free trade zone falls within the scope of 

international economic law as a separate branch of international public law, while 

the beneficiaries of these international agreements are the natural and legal persons 

of the contracting states. The author carried out a comparative legal analysis of the 

absolute majority of free trade agreements signed by Ukraine since independence 

since the present, on the basis of their division into bilateral treaties between the 

states, bilateral agreements between the state and the integration associations and 

the agreements on the establishment of a free trade zone in within the framework of 

the association. It is stated that the contractual practice of Ukraine in terms of 

concluding free trade agreements is unsystematic and confusing. Bilateral and 

multilateral agreements often duplicate each other. 

It has been demonstrated that most of the free trade agreements concluded 

by Ukraine relate to trade in goods, and only three free trade agreements (with the 

EU, Montenegro and EFTA States) contain provisions on trade in services. 

Accordingly, before joining the WTO, Ukraine had to foresee at least a universal 

level of trade liberalization in its treaties. This proved the expediency of the 

current transition to the European model. However, the last signed free trade 

agreement with Israel directly reflects the American approach, which explains and 

confirms the conclusion that a more economically powerful party chooses the type 

of contract and, accordingly, the level of integration. 

Key words: free trade zone, regional trade agreement, international treaty, 

economic integration, integration association, Ukrainian treaty practice on free 

trade zones, international legal regulation of trade. 
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