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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Розвиток інтеграційних процесів є однією з 

ознак, що характеризують сучасну систему міжнародних відносин. Процес 

міждержавної інтеграції передбачає поступовий рух від найнижчої форми інтеграції 

до економічного, валютного та політичного союзів. Для управління інтеграційними 

процесами та досягнення визначених цілей держави-учасниці створюють спеціальне 

об'єднання із власним організаційно-правовим механізмом.  

Результатом розвитку регіональної економічної співпраці у євразійському 

регіоні стало створення Євразійського економічного союзу (далі – ЄАЕС, Союз). 

Відповідно до положень Договору про Євразійський економічний союз від 29 

травня 2014 р. (далі – Договір про ЄАЕС, Установчий договір) ЄАЕС визначається 

як міжнародна організація регіональної економічної інтеграції. У межах Союзу 

забезпечується свобода руху товарів, послуг, капіталу та працівників, а також 

здійснення скоординованої, погодженої, єдиної політики у визначених сферах.  

До складу Євразійського економічного союзу входять: Республіка Білорусь, 

Республіка Казахстан, Республіка Вірменія, Киргизька Республіка, Російська 

Федерація. У межах ЄАЕС функціонує митний союз, у якому усунені митні збори 

між учасниками та встановлений єдиний митний тариф у торгівлі із третіми 

країнами.   

Для регулювання та розвитку економічної інтеграції у межах ЄАЕС створені 

та діють інституційний і правовий механізми, які є взаємодоповнюючими 

складовими єдиного механізму управління інтеграційними процесами.  

Українські компанії, що експортують товари до країн – членів Євразійського 

економічного союзу, безпосередньо підпадають під дію норм права об'єднання 

(митно-тарифне регулювання, нетарифне рулювання торгівлі із третіми країнами, у 

тому числі заходи захисту внутрішнього ринку, норми щодо введення спеціальних 

захисних, компенсаційних, антидемпінгових заходів, інші сфери). З огляду на це, 

дослідження та правовий аналіз механізмів і принципів функціонування митного 

союзу в межах ЄАЕС є актуальними з погляду практичної спрямованості 

результатів дослідження та можливого подальшого їх урахування та використання у 

сфері правових аспектів міжнародних торговельних відносин України із державами-

учасниками ЄАЕС.  

Для юридичних осіб, які експортують товари до держав – учасниць ЄАЕС, 

актуальними для подальшого врахування та використання у практичній діяльності є 

положення та висновки, отримані внаслідок детального аналізу процедури 

врегулювання спорів, що діє в межах ЄАЕС. Зазначені юридичні або фізичні особи, 

які зареєстровані як індивідуальні підприємці відповідно до законодавства третьої 

держави, що не є членом ЄАЕС, можуть звертатися до Суду Євразійського 

економічного союзу із заявою про розгляд Судом спору щодо відповідності рішення 

Комісії Євразійського економічного союзу (далі – Комісія, Комісія ЄАЕС) нормам 

права ЄАЕС, у випадках, коли таке рішення безпосередньо стосується прав і 

законних інтересів таких осіб у сфері підприємництва або економічної діяльності.  
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Правова природа міжнародних міждержавних об’єднань становить 

практичний і науковий інтерес та є предметом жвавих дискусій юристів-

міжнародників. Актуальність теми дисертації зумовлена відсутністю в Україні 

наукових досліджень щодо правової природи Євразійського економічного союзу. 

Результати дослідження правової природи зазначеної міжнародної міждержавної 

організації можуть бути використанні під час оцінки та подальшого аналізу 

особливостей юридичної природи економічних союзів.  

Вибір теми дисертаційного дослідження зумовлений низкою факторів, а саме: 

необхідністю комплексного аналізу юридичної природи Євразійського 

економічного союзу з погляду практичної спрямованості результатів дослідження та 

можливого подальшого їхнього урахування та використання у сфері правових 

аспектів міжнародних торговельних відносин; відсутністю в українській науці 

міжнародного права комплексного дослідження правової природи Євразійського 

економічного союзу, правового й інституційного механізмів зазначеного об'єднання. 

Комплексний аналіз юридичної природи ЄАЕС, його організаційного та 

правового механізмів, виявлення особливостей функціонування митного союзу у 

межах об'єднання, а також дослідження правових інструментів взаємодії Союзу із 

третіми країнами є актуальними з точки зору прикладного значення та застосування 

результатів вивчення окресленої сфери.  

Висновки, положення та результати здійснюваного дослідження можуть бути 

використані під час розробки та формування правової концепції торговельної 

співпраці України із країнами – членами Євразійського економічного союзу, 

розробки міжнародно-договірної бази щодо економічного співробітництва України 

із державами – учасницями ЄАЕС.  

Теоретичною основою дослідження стали наукові роботи та розробки 

українських й іноземних юристів-міжнародників і науковців, присвячені 

дослідженню правових аспектів міжнародної інтеграції, міжнародних організацій. 

Так, правову природу міжнародних інтеграційних організацій досліджували такі 

науковці, як: А. Фердрос, Г. Шермерс, Н. Блокер, П. Хей, І. Зайдль-Хохенвельдерн, 

П. Кептейн, Ж. Булюї, Д. Уайет, О. Шпірман, Л. Карту, Н. Каталано, Д. Сидянскі,  

Ф. Карлі, Г. Йеніке, П. Пескатор, Д. Лазок, X. Іпсен, А. Татам, К. Дітер Борчардт,   

П. Фішер, В. Муравйов, В. Василенко, В. Денисов, В. Довгань, П. Мартиненко, 

В. П'ятницький, Т. Шинкаренко, Ю. Шемшученко, М. Микієвич, А. Дмитрієв, 

О. Шпакович, В. Опришко, Л. Грицаєнко, В. Посельський та ін. Теоретико-правові 

аспекти економічної інтеграції детально вивчалися багатьма вченими, серед яких:  

Б. Баласса, А. Хосні, Ф. Малчап, Дж. Віннер, С. Лестер, Б. Меркуріо та ін.  

Питання правової природи ЄАЕС є предметом дослідження переважно 

російських, білоруських і казахських юристів-міжнародників, а саме: К. Бекяшева, 

Є. Моісеєва, А. Капустіна, Б. Азанова, С. Кашкіна, А. Четверікова, С. Айдарбаєва, 

А. Cапаргалі та ін.  

Зв'язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано в межах наукової теми № 16БФ048-01 «Асоціація як новий 

формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, 
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економічний та інформаційний аспекти», яка є складовою комплексної наукової 

програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Мета і завдання дисертаційного дослідження. Метою дисертаційного 

дослідження є проведення комплексного аналізу юридичної природи Євразійського 

економічного союзу. Для досягнення поставленої мети у роботі зосереджено увагу 

на розв'язанні таких завдань: 

- дослідити розвиток інтеграційних процесів у євразійському регіоні та надати 

характеристику основних етапів розвитку євразійської інтеграції;  

- з'ясувати компетенцію Євразійського економічного союзу; 

- проаналізувати правовий механізм ЄАЕС; 

- розкрити особливості інституційного механізму Євразійського економічного 

союзу;  

- розглянути та охарактеризувати механізм урегулювання спорів у межах 

об'єднання; 

- комплексно проаналізувати правові засади співпраці Євразійського 

економічного союзу із третіми країнами та міжнародними організаціями.  

 Об'єкт дослідження – комплекс міжнародних правовідносин, що 

сформувалися внаслідок створення та функціонування Євразійського економічного 

союзу.  

 Предметом дослідження є: Договір про Євразійський економічний союз, 

міжнародні договори у межах об'єднання, міжнародні договори Євразійського 

економічного союзу із третіми сторонами, акти органів ЄАЕС, рішення Суду 

Євразійського економічного союзу.  

 Методи дослідження. Методологічне підґрунтя дисертації формує комплекс 

загальнонаукових методів та підходів, а також спеціальних наукових методів, що 

характерні для науки правознавства загалом та міжнародному праву зокрема. Вибір 

методів дослідження обумовлений поставленою метою та завданнями. Таким чином, 

автором були використані такі загальнонаукові та спеціальні наукові методи: 

історично-правовий метод – для дослідження ґенези та розвитку інтеграційних 

процесів у євразійському регіоні; метод системного аналізу – для дослідження 

інституційного та правового механізмів Євразійського економічного союзу як 

систем із метою виявлення взаємозв'язків як усередині цих систем, так і між ними; 

порівняльно-правовий метод – було використано під час здійснення порівняльного 

аналізу інституційного механізму Євразійського економічного союзу з іншими 

міжнародними інтеграційними організаціями; формально-юридичний метод – для 

здійснення аналізу нормативного змісту джерел права Євразійського економічного 

союзу; діалектичний метод – для дослідження міжнародних правових відносин у 

межах інтеграційного об'єднання у їхньому взаємозв'язку з економічними, 

політичними й іншими чинниками.   

 Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що 

дисертація є однією з перших у вітчизняній правовій доктрині спроб комплексно 

дослідити та проаналізувати юридичну природу Євразійського економічного союзу, 

особливості інституційного та правового механізмів зазначеного об'єднання. На 

основі аналізу наукових доктринальних джерел, нормативно-правових актів, 
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практики Суду Євразійського економічного союзу автором розроблено й 

обґрунтовано висновки, які характеризуються науковою новизною, мають 

теоретичне та практичне значення. 

 На захист винесено такі наукові положення: 

Уперше: 

– запропоновано періодизацію історичних етапів розвитку економічної 

інтеграції у євразійському регіоні; 

– проаналізовано компетенцію Євразійського економічного союзу за 

територіальним критерієм; 

– визначено особливості інституційного механізму ЄАЕС; 

– розкрито характеристики процедури врегулювання спорів у межах 

об'єднання.  

Удосконалено: 

– визначення понять «компетенція ЄАЕС», «інституційний механізм ЄАЕС», 

«договірний механізм ЄАЕС»; 

– розуміння правового механізму Євразійського економічного союзу;  

– класифікацію норм права ЄАЕС.  

Набули подальшого розвитку: 

– розуміння правової категорії «міжнародне інтеграційне об'єднання»; 

– поняття  «інтеграційне право»; 

– положення про ЄАЕС як міжнародну міждержавну організацію відповідно до 

існуючих у міжнародному праві класифікацій міжнародних організацій.  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає у тому, 

що результати дослідження, теоретичні положення та висновки, сформульовані в 

дисертаційній роботі, можуть бути використані в науково-дослідній та практичній 

діяльностях, а також у навчальному процесі.  

Сформульовані в науково-дослідній роботі теоретичні положення та висновки 

можуть бути використані для подальшого вивчення юридичної природи 

Євразійського економічного союзу та правової природи інтеграційних об'єднань та 

для майбутнього розвитку та поглиблення досліджень із права міжнародних 

організацій, міжнародного торговельного права, міжнародного економічного права 

та міжнародного права загалом.    

У практичній діяльності результати дослідження можуть бути використані та 

враховані під час розробки і формування механізмів правової взаємодії у сфері 

торгівлі, розробки міжнародно-договірної бази у сфері торговельної та економічної 

співпраці України із країнами – учасницями Євразійського економічного союзу, а 

також застосовуватися юристами-міжнародниками й іншими профільними 

фахівцями, що працюють у сфері міжнародного торговельного права, 

зовнішньоекономічної діяльності. Положення щодо процедури врегулювання спорів 

у межах Євразійського економічного союзу можуть використовуватися, зокрема, 

юристами-міжнародниками, які представляють інтереси українських компаній у 

Суді Євразійського економічного союзу.  
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У навчальному процесі одержані результати та висновки можна застосовувати 

при підготовці програм, робочих програм, навчально-методичних матеріалів, 

підручників, навчальних посібників і методичних розробок для студентів та 

аспірантів юридичних вузів; при викладанні курсів «Право міжнародних 

організацій», «Міжнародне економічне право», «Міжнародне митне право», «Право 

Світової організації торгівлі», «Міжнародне публічне право».  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане особисто 

здобувачем. Висновки, результати дослідження та положення, що становлять зміст 

дисертаційного дослідження та виносяться на захист, сформульовано й  

обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. Для аргументації окремих 

положень роботи використовувалися наукові праці інших учених, на які зроблено 

відповідні посилання.  

Апробація результатів дисертації. Положення дисертаційного дослідження 

обговорювали на засіданнях кафедри порівняльного і європейського права Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, розглядали на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, таких як:  Науково-професійна конференція «Сучасні проблеми 

освіти та науки» (м. Будапешт, Society for Cultural and Scientific Progress in Central 

and Eastern Europe, 28–30 січня 2014); Міжнародна науково-практична конференція 

«Державне регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми 

правозастосування» (м. Київ, Центр правових наукових досліджень, 12–13 вересня 

2014; тези опубліковано); Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток 

сучасного права в умовах глобальної нестабільності» (м. Одеса, ГО 

«Причорноморська фундація права», 11–12 вересня 2015; тези опубліковано); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Одеські юридичні читання» 

(м. Одеса, Національний університет «Одеська юридична академія», 10–11 

листопада 2017; тези опубліковано).  

Публікації. Основні висновки та результати дослідження викладено у 6 

публікаціях,  із них 4 статті опубліковані у наукових фахових виданнях, перелік 

яких затверджено МОН України,  2 статті в іноземних наукових виданнях і 3 тези  

доповідей на науково-практичних конференціях.  

Обсяг і структура дисертації. Структура дисертаційної роботи зумовлена 

метою та завданнями дослідження. Дисертація складається з анотації, вступу, трьох 

розділів, що містять сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

одного додатку. Загальний обсяг дисертації становить 232 сторінки. Список 

використаних джерел нараховує 172 найменування та розміщений на 22 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, охарактеризовано стан 

розробки зазначеної теми в науковій літературі, показано зв'язок роботи із 

науковими програмами, планами, темами. Визначено мету і завдання дослідження, 

його об'єкт та предмет. Розкрито методологію, наукову новизну отриманих 
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результатів та їхнє практичне значення. Подано відомості про апробацію результатів 

дослідження, структуру й обсяг роботи. 

Перший розділ «Виникнення та розвиток Євразійського економічного 

союзу», який складається із трьох підрозділів, розкриває теоретичні аспекти 

економічної інтеграції, а також особливості розвитку інтеграційних процесів у 

євразійському регіоні.  

У підрозділі 1.1 «Інтеграційні процеси: теоретичні аспекти та 

концептуальні підходи» розглянуто основні теоретико-правові аспекти міжнародної 

економічної інтеграції.  

Автором розкрито бачення та розуміння понять «інтеграційне право», 

«міжнародне інтеграційне об'єднання». Подано визначення категорії міжнародного 

інтеграційного об'єднання як добровільного об'єднання держав, що створюється для 

регулювання та розбудови інтеграційних процесів між учасниками з метою 

досягнення взаємовигідних цілей: функціонування митного союзу, забезпечення 

вільного руху товарів, послуг, капіталів, осіб, створення економічного, валютного 

союзу тощо. Встановлено, що інтеграційне об'єднання створюється для розвитку 

інтеграції між державами-членами.  

Інтеграційне право визначено як систему юридичних норм, що сформувалася 

та діє у межах певного інтеграційного об'єднання для регулювання інтеграційних 

процесів у межах такого об'єднання.   

Досліджуються теоретико-правові аспекти компетенції Євразійського 

економічного союзу як міжнародної міждержавної організації. З'ясовано, що 

правовою основою для визначення компетенції ЄАЕС є установчий договір, що 

окреслює межі компетенції зазначеного об'єднання. Компетенція Союзу 

визначається як коло повноважень і прав, якими на договірній основі наділяють 

об'єднання держави-члени. Міжнародна організація, у тому числі ЄАЕС, 

створюється для досягнення відповідної мети, поставлених цілей. Звідси зроблено 

висновок, що основні цілі Союзу, зафіксовані у Договорі про ЄАЕС, у тому числі 

формування єдиного ринку товарів, послуг, трудових ресурсів і капіталу у межах 

ЄАЕС, визначають компетенцію, характер повноважень органів Союзу.  

У ході дослідження автором проаналізовано та систематизовано основні 

концептуальні підходи науковців до визначення юридичної природи Євразійського 

економічного союзу: підхід, відповідно до якого об'єднання розглянуто як 

міжнародну організацію; розуміння ЄАЕС як міжнародної організації із певними 

ознаками наднаціональності; науковий погляд на конфедеративну природу Союзу.  

Встановлено, що у науковій літературі переважає підхід, відповідно до якого 

ЄАЕС розглядається як міжнародна організація. Окремо виділено позицію 

науковців, які вважають, що ЄАЕС є міжнародною організацією із певними 

ознаками наднаціональності. Відзначено, що концепція конфедеративної природи 

ЄАЕС не набула поширення в наукових колах. Автором обґрунтовано положення 

про те, що наразі відсутні об’єктивні ознаки, які би давали підстави застосовувати 

термін «конфедеративна природа» по відношенню до ЄАЕС.  

Підрозділ 1.2 «Основні етапи формування євразійської інтеграції» висвітлює 

передумови та історичний генезис розвитку інтеграційних процесів у євразійському 
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регіоні. На основі нормативних джерел і фактів автором проаналізовано хронологію 

розвитку міжнародно-правового й інституційного забезпечення інтеграційних 

процесів у євразійському регіоні, що дозволило здійснити періодизацію етапів 

розвитку економічної інтеграції. 

Тут також визначаються особливості й основні тенденції кожного із періодів, 

надається аналіз міжнародно-договірної бази оформлення економічної співпраці на 

кожному з етапів розвитку інтеграційних процесів, окреслюються та аналізується 

інституційне забезпечення, зокрема частина розділу присвячена дослідженню 

Євразійського економічного співтовариства та системи його органів.  

У підрозділі 1.3 «Принципи функціонування Митного союзу та Спільного 

економічного простору у межах Євразійського економічного союзу» 

охарактеризовано принципи функціонування Митного союзу в межах об'єднання та 

сформульовано положення про те, що митний союз ЄАЕС як етап економічної 

інтеграції відповідає основним критеріям, які сформувалися у міжнародному 

економічному праві та, відповідно, містить внутрішню складову, яка означає 

скасування мит і кількісних обмежень у торгівлі між учасниками митного союзу у 

межах митної території, та зовнішню, що передбачає встановлення спільного 

митного тарифу у торгівлі із третіми країнами.   

ЄАЕС функціонує на основі принципів поваги до загальновизнаних принципів 

міжнародного права, а саме: принципу суверенної рівності держав-членів та їхньої 

територіальної цілісності, поваги до особливостей політичного устрою держав-

членів, забезпечення взаємовигідної співпраці та рівноправності сторін тощо.  

У зазначеному підрозділі автором проаналізовано правові основи 

функціонування внутрішнього ринку ЄАЕС з погляду вільного руху чотирьох 

свобод внутрішнього ринку. З'ясовано, що свобода руху товарів на митній території 

ЄАЕС реалізується шляхом скасування мит і митних зборів, заходів нетарифного 

регулювання, спеціальних захисних, антидемпінгових і компенсаційних заходів у 

торгівлі між учасниками. У межах ЄАЕС діють однакові правила щодо технічного 

регулювання торгівлі товарами, які встановлюють однакові вимоги до товарів 

близько 30 категорій. Зазначені правила є обов'язковими та підлягають 

безпосередньому застосуванню на території держав-членів. 

Аналіз правового забезпечення економічної інтеграції у межах ЄАЕС, 

статистичних даних та аналітичної інформації, наведеної у звітах Комісії ЄАЕС 

засвідчив, що для повноцінного функціонування внутрішнього ринку ЄАЕС, на 

нашу думку, необхідними є подальша розробка й удосконалення міжнародно-

правової бази, гармонізація законодавств держав-членів, розробка єдиних 

стандартів, усунення бар'єрів та обмежень, які наразі існують у торгівлі між 

державами-членами, підготовка технічної бази та відповідні економічні передумови, 

які би забезпечили перехід від митного союзу до наступного етапу економічної 

інтеграції, і повноцінне функціонування внутрішнього ринку у межах ЄАЕС.  

Другий розділ «Інституційно-правовий механізм функціонування 

Євразійського економічного союзу» складається із двох підрозділів, які 

присвячені дослідженню системи правових норм, що регулює інтеграційні процеси 

у межах ЄАЕС, а також системи органів Союзу та актів, які ці органи ухвалюють.  
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У підрозділі 2.1 «Правовий механізм Євразійського економічного союзу» 

розкрито визначення правового механізму ЄАЕС та наведено характерні 

особливості правового механізму у межах об'єднання.  

Розмежовуючи поняття «правовий механізм ЄАЕС» та «договірний механізм 

ЄАЕС», правовий механізм ЄАЕС визначається як система правових норм, що 

регулює створення та функціонування Союзу, регламентує інтеграційні процеси у 

межах зазначеної міжнародної організації. Договірний механізм ЄАЕС є системою 

міжнародних угод, що регулює інтеграційні процеси в Союзі, та правовою основою 

розвитку інтеграції у межах об'єднання.  

Відповідно до ст. 6 Установчого договору право ЄАЕС формують: Договір 

про Євразійський економічний союз; міжнародні договори в межах ЄАЕС; 

міжнародні договори Союзу із третьою стороною; рішення та розпорядження Вищої 

Євразійської економічної ради; рішення та розпорядження Євразійської міжурядової 

ради і Євразійської економічної комісії, прийняті відповідно до їхніх повноважень, 

що передбачені Договором про ЄАЕС, а також міжнародними договорами в межах 

Союзу. 

Норми права ЄАЕС класифікуються за предметом правового регулювання та 

за часом дії. Так, за предметом правового регулювання виокремлено інституційні 

або організаційні норми (регламентують створення Євразійського економічного 

союзу, визначають його міжнародно-правовий статус, створення та повноваження 

органів Союзу); матеріальні норми (регулюють конкретні відносини у межах ЄАЕС, 

а саме: питання торгівлі, митне та митно-тарифне регулювання, вільний рух товарів, 

послуг, капіталу та робочої сили, інші питання функціонування внутрішнього ринку 

та економічного союзу); процесуальні норми (регламентують порядок розгляду 

спорів у межах ЄАЕС, зокрема порядок розгляду спорів Судом Євразійського 

економічного союзу). За часом дії виокремлено норми постійної дії та тимчасові 

норми. 

У ході дослідження проаналізовано структуру Договору про ЄАЕС, що має 

пріоритет над нормами міжнародних договорів, укладених у межах Союзу, у випадку 

виникнення розбіжностей та суперечностей. Рішення та розпорядження органів 

об'єднання не повинні суперечити положенням Договору про ЄАЕС та міжнародним 

договорам у межах Союзу. 

У підрозділі 2.2 «Інституційний механізм Євразійського економічного союзу» 

обґрунтовано та доведено положення про те, що організаційний механізм ЄАЕС 

підпорядковується загальним принципам побудови організаційного механізму 

міжнародних організацій та включає в себе вищі органи, виконавчі, судові.  

Автором здійснено детальний аналіз повноважень і функцій основних органів 

ЄАЕС, а саме: Вищої Євразійської економічної ради, Євразійської Міжурядової 

ради, Комісії ЄАЕС та Суду Євразійського економічного союзу. Розглянуто порядок 

формування та структуру основних органів, їхню роль і місце в інституційному 

механізмі євразійського інтеграції. У підрозділі досліджується юридична сила актів, 

які ухвалюються зазначеними органами, процедуру прийняття актів та порядок 

їхнього виконання.  
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Окрему увагу приділено дослідженню повноважень і функцій Комісії ЄАЕС 

як постійно діючого регулюючого органу. Детально аналізуються повноваження 

Комісії ухвалювати юридично обов'язкові рішення, які підлягають безпосередньому 

виконанню на території держав-членів та можуть поширюватися на юридичних і 

фізичних осіб.  

У зазначеній частині роботи автором розкрито особливості інституційного 

механізму ЄАЕС, до яких віднесено наступні:  

- Суміщення функцій у певних сферах. Деякі органи об'єднання можуть 

суміщати функції у певних сферах й одночасно виконувати виконавчі, бюджетні та 

контрольні функції, функції вирішення спорів тощо. Наприклад, Комісія ЄАЕС як 

постійно діючий регулюючий орган ЄАЕС має повноваження у бюджетній сфері, у 

сфері зовнішньої торгівлі та митного регулювання, ухвалює технічні регламенти 

ЄАЕС, виконує функцію врегулювання спорів між державами-членами на етапі 

досудового розгляду спорів Судом Євразійського економічного союзу.  

- Формування складу органів із представників виконавчої влади держав-членів. 

До складу більшості органів ЄАЕС (Вища Євразійська рада, Євразійська 

Міжурядова рада, Рада Комісії ЄАЕС) входять представники органів виконавчої 

влади держав-членів на рівні глав держав, глав урядів, заступників глав урядів.  

- Юридична природа актів Комісії ЄАЕС. Комісія ЄАЕС у певних чітко 

визначених сферах (ухвалення технічних регламентів у сфері технічного 

регулювання, встановлення єдиних вимог і правил у сфері санітарного та 

ветеринарного контролю та ін.) може ухвалювати обов'язкові для виконання 

рішення, які поширюються на держави – члени ЄАЕС, на юридичних осіб, у тому 

числі фізичних осіб, що зареєстровані як індивідуальні підприємці, та підлягають 

безпосередньому застосуванню на території держав-членів.  

Органи Союзу класифікуються за критерієм створення (основні органи та 

допоміжні, консультативні органи) і за порядком функціонування (постійно діючі 

органи й органи, діяльність яких є сесійною).  

Система основних органів ЄАЕС передбачена Договором про ЄАЕС та 

включає Вищу Євразійську економічну раду, Євразійську Міжурядову раду, 

Євразійську економічну комісію та Суд Євразійського економічного союзу. 

Допоміжні та консультативні органи створюються основними органами в 

межах їхньої компетенції за необхідністю. До допоміжних та консультативних 

органів належать: Рада керівників уповноважених органів у сфері санітарно-

епідеміологічного благополуччя населення держав – членів ЄАЕС, Консультативний 

комітет із макроекономічної політики, Консультативний комітет зі статистики, 

Консультативний комітет із фінансових ринків, Консультативний комітет щодо 

питань підприємництва та ін. 

Третій розділ «Практична діяльність Євразійського економічного союзу» 

складається із двох підрозділів.  

У підрозділі 3.1 «Процедура вирішення спорів у межах Євразійського 

економічного союзу» досліджено процедуру врегулювання спорів, яка сформувалася 

та діє в межах ЄАЕС. Виокремлено дві стадії розгляду спору: досудовий розгляд 

спору шляхом консультацій, переговорів та інших способів за участю держави-
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члена або Комісії, та, власне, розгляд спору Судом Євразійського економічного 

союзу (далі – Суд ЄАЕС).  

Автором  охарактеризовано особливості досудового врегулювання спорів у 

межах ЄАЕС. Так, однією з умов розгляду справи Судом ЄАЕС є вичерпання 

процедури досудового вирішення спорів, яка передбачає обов'язкове попереднє 

звернення заявника до держави-члена або Комісії для розв'язання спору шляхом 

консультацій, переговорів та інших способів, передбачених установчим договором, 

міжнародними договорами у межах Союзу.  

Аналіз діяльності Комісії у цій сфері засвідчив, що переважна більшість 

звернень до неї стосується функціонування внутрішнього ринку, технічних та інших 

обмежень у торгівлі товарами. У межах таких звернень здійснюється моніторинг 

ситуацій, консультації за участі зацікавлених сторін, за результатами яких Комісією 

ухвалюються відповідні рішення. Такі рішення можуть зобов'язувати державу-

відповідача проінформувати Комісію про вжиття необхідних заходів щодо 

виконання норм права ЄАЕС, усунути бар'єри у торгівлі або припинити дії, які 

оскаржуються заявником та, відповідно, порушують норми права ЄАЕС.  

У роботі проаналізовано предметну компетенцію Суду ЄАЕС та компетенцію 

Суду за колом осіб, охарактеризовано принципи судочинства.  

Предметна компетенція Суду Євразійського економічного союзу охоплює 

спори щодо: відповідності міжнародного договору в межах Союзу або його окремих 

положень Договору про ЄАЕС; дотримання іншою державою – членом ЄАЕС 

положень Договору, міжнародних договорів у межах ЄАЕС, рішень органів 

об'єднання або окремих їх частин, а також окремих положень міжнародних 

договорів та/або рішень; відповідності рішень Комісії або окремих його частин 

Договору про ЄАЕС, міжнародним договорам у межах Союзу, та/або рішенням 

органів об'єднання; оскарження дій (бездіяльності) Комісії. Особливістю 

компетенції зазначеного органу є те, що Суд ЄАЕС не має повноважень розглядати 

вимоги щодо компенсації збитків або інші вимоги майнового характеру.  

Компетенція Суду ЄАЕС за колом суб'єктів поширюється на держав-членів, 

Комісію, співробітників органів Євразійського економічного союзу, юридичних осіб 

і приватних підприємців, які зареєстровані в державі-члені або у третій державі.  

Юридичні особи і приватні підприємці, які зареєстровані в державі-члені або у 

третій державі, мають право звернутися до Суду ЄАЕС із заявою про розгляд 

питання щодо відповідності рішення Комісії ЄАЕС або окремих його частин, що 

стосуються прав і законних інтересів таких осіб, положенням Договору про ЄАЕС, 

міжнародним договорам у межах ЄАЕС, а також із заявою щодо оскарження дій або 

бездіяльності Комісії, якщо такі дії або бездіяльність призвели до порушення 

передбачених Договором та міжнародними договорами у межах ЄАЕС прав і 

законних інтересів таких осіб.  

Автором розглянуто та проаналізовано і практику Суду ЄАЕС щодо питань 

невиконання положень міжнародних договорів, укладених у межах ЄАЕС, 

оскарження рішень Комісії ЄАЕС, реалізації свободи вільного руху працівників, 

консультативні висновки щодо роз'яснень положень Договору про ЄАЕС, 

міжнародних договорів у межах Союзу та рішень Комісії. 
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У підрозділі 3.2 «Правова основа та механізм співробітництва Євразійського 

економічного союзу із третіми країнами та міжнародними організаціями» 

досліджено та проаналізовано юридичні засади й інструменти міжнародної 

співпраці ЄАЕС із третьою стороною.  

У межах своєї компетенції ЄАЕС має право здійснювати міжнародну 

діяльність, спрямовану на розв'язання завдань, які стоять перед об'єднанням. Із цією 

метою ЄАЕС має право здійснювати міжнародне співробітництво з державами, 

міжнародними організаціями і самостійно або спільно з державами-членами 

укладати з ними міжнародні договори з питань, віднесених до компетенції Союзу.  

Переговори, підготовка концептуальних положень проекту договору ведуться 

Комісією спільно із державами-членами. Будь-які рішення щодо початку проведення 

переговорів, підписання міжнародного договору, припинення його дії або виходу 

ЄАЕС із міжнародного договору приймаються Вищою Євразійською економічною 

радою лише після завершення державами-членами всіх внутрішньодержавних 

процедур. Міжнародні договори у межах ЄАЕС, міжнародні договори Союзу із 

третіми країнами набувають чинності після виконання державами-членами всіх 

необхідних внутрішньодержавних процедур.  

Автором охарактеризовано також основні форми співпраці із третіми країнами 

та міжнародними організаціями, проведено аналіз існуючої міжнародної договірної 

бази в межах здійснення Союзом міжнародного співробітництва. Зокрема з'ясовано, 

що взаємодія Союзу із третіми країнами та міжнародними організаціями 

здійснюється переважно у форматі укладання меморандумів про співробітництво та 

взаєморозуміння, а також шляхом укладання міжнародних угод у сфері торгівлі.   

 

ВИСНОВКИ 

 

 У висновках до дисертаційної роботи сформульовано найсуттєвіші результати 

та положення наукового дослідження відповідно до поставленої мети та завдань. 

Резюмуючи, до найважливіших можна віднести такі:  

1. Запропоновано виокремити такі історичні етапи розвитку економічної 

інтеграції у євразійському регіоні за критерієм інституційно-договірного 

оформлення: І. Етап формування та розвитку інтеграційних процесів у межах СНД, 

що передував розвитку економічної інтеграції між учасниками Митного союзу. ІІ. 

Етап підготовки та функціонування Митного союзу (від дати укладання Угоди про 

Митний союзу від  20 січня 1995 р. до 2014 р.). ІІІ. Етап розвитку економічної 

інтеграції у межах ЄАЕС (від укладання Договору про Євразійський економічний 

союз – донині).  

2. Проведене дослідження юридичної природи Євразійського економічного 

союзу засвідчило, що об'єднання є міжнародною міждержавною організацією, яка 

створена та функціонує на основі міжнародного договору між державами, заснована 

відповідно до норм і принципів міжнародного права, має систему органів, що 

наділяються державами-членами відповідним переліком повноважень і 

компетенцією, характер та обсяг якої зумовлений цілями ЄАЕС.  
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3. Встановлено, що цілі діяльності ЄАЕС визначають його компетенцію, 

зумовлюють характер повноважень органів. Компетенцію Євразійського 

економічного союзу визначаємо як сукупність повноважень і прав, якими на 

договірній основі наділяють об'єднання (його органи) держави-члени для виконання 

покладених на нього функцій і завдань. Компетенція ЄАЕС класифікується за 

територіальним критерієм на внутрішню, що здійснюється на території Союзу та 

стосується функціонування внутрішнього ринку й інших питань у межах митної 

території об'єднання, та зовнішню – повноваження ЄАЕС на міжнародній арені як 

суб'єкта міжнародних відносин.   

4. Правовий механізм ЄАЕС – це система правових норм, що регулює 

створення та функціонування об'єднання, і регламентує інтеграційні процеси в 

межах зазначеної міжнародної організації. У свою чергу, договірний механізм 

ЄАЕС визначається як система міжнародних угод, що регулює інтеграційні процеси 

в Союзі та є правовою основою розвитку інтеграції у межах об'єднання.  

5. Норми права Євразійського економічного союзу класифікуються за 

предметом правового регулювання на інституційні або організаційні норми, 

матеріальні норми, процесуальні норми; за часом дії їх поділяють на норми 

постійної дії та тимчасові норми.   

6. Інституційний механізм Євразійського економічного союзу є системою 

органів, що створена державами-членами у межах Союзу для виконання досягнення  

цілей об'єднання, для чого держави-члени наділяють органи відповідною 

компетенцією, а також включає акти, які ці органи ухвалюють.  

7. Органи Євразійського економічного союзу класифікуються за критерієм 

створення на основні органи (створені на основі Договору про ЄАЕС) та допоміжні, 

консультативні органи (створюються основними органами відповідно до положень 

Договору та в межах їхньої компетенції за необхідністю), за порядком 

функціонування  –  постійно діючі органи (Комісія ЄАЕС, Суд ЄАЕС), та органи, 

діяльність яких є сесійною (Вища Євразійська економічна рада, Євразійська 

міжурядова рада).  

8. Внутрішньоорганізаційний механізм ЄАЕС підпорядковується загальним 

принципам побудови організаційного механізму міжнародних організацій та 

охоплює вищі органи, виконавчі та судові. Водночас організаційний механізм має 

певні особливості, що виявляються у структурі побудови такого механізму та 

функціях, які виконують органи. Особливостями інституційного механізму, 

створеного в межах Євразійського економічного союзу, є: суміщення функцій у 

певних сферах, особливості формування складу органів, юридична природа актів 

Комісії ЄАЕС.  

9. Процедура врегулювання спорів у межах ЄАЕС передбачає дві стадії: 

досудовий розгляд спору шляхом консультацій, переговорів та інших способів за 

участю держави-члена або Комісії, та, власне, розгляд спору Судом ЄАЕС.  

10. Характерними особливостями процедури розв'язання спорів Судом ЄАЕС 

є такі:   

- обов’язкова умова розгляду спорів Судом ЄАЕС – вичерпання процедури 

досудового розгляду спору; 
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- суд ЄАЕС не має повноважень розглядати вимоги щодо компенсації збитків 

або інші вимоги майнового характеру; 

- окрім держав-членів, до Суду ЄАЕС мають право звертатися юридичні особи 

і приватні підприємці, які зареєстровані в державі-члені або у третій державі, із 

заявою про розгляд питання щодо відповідності рішення Комісії ЄАЕС або окремих 

його частин, що стосуються прав і законних інтересів таких осіб, положенням 

Договору про ЄАЕС, міжнародним договорам у межах ЄАЕС, а також із заявою 

щодо оскарження дій або бездіяльності Комісії;  

- роз’яснення Судом ЄАЕС положень Договору, норм права ЄАЕС мають 

рекомендаційний характер. Запитувати роз'яснення норм права ЄАЕС Судом ЄАЕС 

можуть держави-члени, а також органи Євразійського економічного союзу.  

11. Договір про ЄАЕС наділяє Союз повноваженнями здійснювати 

міжнародну співпрацю з державами, міжнародними організаціями і самостійно або 

спільно з державами-членами укладати з ними міжнародні договори з питань, 

віднесених до компетенції Союзу, за наявності таких умов: така діяльність 

спрямована на розв'язання завдань і цілей, яких має на меті досягти ЄАЕС; така 

міжнародна діяльність має здійснюватися в межах компетенції Союзу. Незважаючи 

на те, що Договір передбачає можливість Союзу укладати такі міжнародні договори 

у межах своїх повноважень самостійно, аналіз укладених міжнародних договорів із 

третіми кранами, а також Угоди про міжнародні договори Євразійського 

економічного союзу із третіми країнами, міжнародними організаціями або 

міжнародними інтеграційними об'єднаннями від 14 травня 2018 р., яка регламентує 

порядок і процедуру підписання таких документів, засвідчив, що укладання 

міжнародних договорів ЄАЕС із третіми країнами та міжнародними організаціями 

здійснюється спільно із державами-членами.  
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АНОТАЦІЯ 

 

 Казьмірик Ю. І. Юридична природа Євразійського економічного союзу. – 

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 Міністерства освіти і науки України. - Київ, 2018.  

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню юридичної природи 

Євразійського економічного союзу.  

Автором доводиться та аргументується положення про те, що Союз є 

міжнародною міждержавною організацією, яка створена та функціонує на основі 

міжнародного договору між державами, заснована відповідно до міжнародного 

права, має власну організаційну структуру, яка наділяється державами-членами 

відповідним колом повноважень і компетенцією, характер та обсяг якої визначений 

цілями ЄАЕС.  

На основі положень Договору про Євразійський економічний союз (ЄАЕС), 

рішень Суду Євразійського економічного союзу проведено аналіз компетенції 

зазначеного об'єднання. Класифіковано компетенцію Євразійського економічного 

союзу за територіальним критерієм.  

Визначаються характерні особливості правового механізму Євразійського 

економічного союзу. Норми права ЄАЕС класифікуються за предметом правового 

регулювання та за часом дії.  
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Автором досліджено та проаналізовано структуру, склад, повноваження та 

функції основних органів ЄАЕС, розкрито особливості інституційного механізму 

об'єднання. Окрему увагу зосереджено на дослідженні особливостей процедури 

врегулювання спорів, що сформувалася та діє в межах ЄАЕС, юридичних засад та 

інструментів міжнародної співпраці Союзу із третіми країнами та міжнародними 

організаціями. 

Ключові слова: юридична природа Євразійського економічного союзу, 

система органів Євразійського економічного союзу, правовий механізм 

Євразійського економічного союзу, інституційний механізм, Суд Євразійського 

економічного союзу.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Казьмирик Ю. И. Юридическая природа Евразийского экономического 
союза. – 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 Министерства образования и науки Украины. - 
Киев, 2018.  
 Диссертация посвящена комплексному исследованию юридической природы 
Евразийского экономического союза.   

Автором обосновано положение о том, что Союз является международной 
межгосударственной организацией, которая создана и функционирует на основании 
международного договора между государствами, основана в соответствие с 
нормами и принципами международного права, имеет организационную структуру, 
которая наделяется государствами-членами соответствующими полномочиями и 
компетенцией, характер и объём которых определяется целями ЕАЭС.   
 На основании положений Договора о Евразийском экономическом союзе, 
решений Суда Евразийского экономического союза был проведен анализ 
компетенции ЕАЭС. Компетенция ЄАЕС классифицирована по территориальному 
критерию.  
 В диссертационном исследовании охарактеризованы принципы 
функционирования Таможенного союза в рамках Евразийского экономического 
союза, анализируются правовые основы функционирования внутреннего рынка 
ЕАЭС с точки зрения свободного движения четырех свобод внутреннего рынка. 
 Автором определены характерные особенности правового механизма 
Евразийского экономического союза. Нормы права ЕАЭС классифицированы по 
предмету правового регулирования и по времени действия. 
 Проанализированы структура, состав, полномочия и функции основных 
органов ЕАЭС, раскрыты особенности институционального механизма ЕАЭС. 
Особое внимание сосредоточено на исследовании особенностей процедуры 
разрешения споров, которая сформировалась и действует в рамках ЕАЭС, 
юридических принципов и инструментов международного сотрудничества 
объединения с третьими странами и международными организациями. 



 
 
 

16 

Ключевые слова: юридическая природа Евразийского экономического союза, 
система органов Евразийского экономического союза, правовой механизм 
Евразийского экономического союза, институционный механизм, Суд Евразийского 
экономического союза.  

 

SUMMARY  

 

 Kazmiryk Iu. I. Legal nature of the Eurasian Economic Union. –  Qualifying 

scientific work as a manuscript. 

Thesis for a Candidate degree in Law, speciality 12.00.11 «International law». - 

Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science 

of Ukraine. - Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the comprehensive study of the legal nature of the 

Eurasian Economic Union (hereinafter EAEU, Union). 

The thesis highlights and analyses the theoretical and legal aspects as well as basic 

conceptual approaches to the integration processes. The following terms are being 

characterised in the paper: «integration association», «integration law», «international 

economic integration», stages of economic integration.  

The study of the historical genesis and development of integration processes in the 

Eurasian region made it possible to distinguish separate periods of development of 

economic integration. The peculiarities of each of the stage, as well as the analysis of the 

international treaty base of economic cooperation in the Eurasian region, have been 

determined in the paper. A new stage in the development of economic integration 

processes in the Eurasian region starts with the establishment of the Eurasian Economic 

Union.  

The dissertation provides for the analyses of the EAEU competence based on the 

provisions of the Treaty on the Eurasian Economic Union, cases of the Court of the 

Eurasian Economic Union.  

The competence of the Union is defined as the scope of powers and rights which are 

conferred to the Union (its bodies) by the Member States. The Treaty of the Eurasian 

Economic Union determines and outlines the scope and limits of the EAEU competence. 

The competence of the EAEU has been classified by territorial criterion to the internal 

competence and external competence of the Union.  

The principles of functioning of the Customs Union, legal base for free movement 

of four freedoms of the internal market within the EAEU are highlighted in the research.   

Chapter 2.1. presents the definition and description of the EAEU legal mechanism. 

The EAEU legal mechanism is defined as a system of legal norms governing the 

establishment and functioning of the Union, regulating integration processes within the 

EAEU. Accordingly, the treaty mechanism of the EAEU is presented as a system of 

international agreements governing the integration processes within the Union. Treaty 

mechanism constitutes the legal basis for the integration within the EAEU. 

 The legal norms of the EAEU have been classified by the criterion of a subject and 

by the time of validity criterion.  



 
 
 

17 

The institutional mechanism of the EAEU is described as the system of bodies set 

up by the Member States within the Union to achieve the objectives of the EAEU. To this 

end, the Member States delegate the relevant scope of powers to such bodies. The 

institutional mechanism within the EAEU also includes the system of acts adopted by the 

EAEU bodies.  

The detailed analysis of the powers and functions of the main bodies of the EAEU 

namely: the Supreme Eurasian Economic Council, the Eurasian Intergovernmental 

Council, the Eurasian Economic Commission and the Court of the Eurasian Economic 

Union has been provided in the research. Apart from the structure, the composition of each 

of the EAEU body the particular attention has also been paid to the procedure of adopting 

and legal force of acts adopted by the above bodies.  

The author outlines the peculiarities and features of the institutional mechanism 

within the EAEU. Particular attention is paid to the study of the powers and functions of 

the Eurasian Economic Commission as a permanent regulatory body of the EAEU. The 

powers of the Eurasian Economic Commision to adopt legally binding decisions in the 

certain spheres have been examined and analysed in the paper.  

The dispute settlement procedure is also under author’s attention in the research. It 

is presented that the dispute settlement procedure within the EAEU consists of two stages: 

pre-trial consideration of a dispute through consultations, negotiations and other methods 

with the participation of a Member State or the Eurasian Economic Commission, and the 

consideration of the dispute by the Court of the Eurasian Economic Union. 

The paper analyses the competence of the Court of the EAEU, describes the 

principles of court proceedings. The author reviews and provides the analysis of EAEU 

Court’s decisions regarding non-compliance with the provisions of international treaties 

concluded within the EAEU, appeals against the decisions of the Eurasian Economic 

Commission and other cases. Some peculiarities of the dispute settlement procedure 

within the EAEU have been outlined.  

The part of the research is devoted to the study of the legal base and instruments of 

international cooperation of the EAEU with third states and international organisations. 

The review of the Treaty on International Agreements Of the Eurasian Economic Union 

with Third countries, International Organisations or International Integration Associations 

concluded on the 14th of May 2018 is provided in the paper.  

The author concludes that the Union is an international interstate organization 

established and functioning on the basis of an international treaty between the states, 

created in accordance with international law norms and principles of international law, 

having its own organizational structure. The member states empower the organs with a 

certain scope of the competence that is defined and stipulated by the goals of the EAEU.  

Keywords: legal nature of the Eurasian Economic Union, the system of organs of 

the Eurasian Economic Union, legal mechanism of the Eurasian Economic Union, 

institutional mechanism, Court of the Eurasian Economic Union. 


