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Дисертація є першою в українській правовій науці монографічною 

працею, яку присвячено обґрунтуванню концептуальних засад правового 

процесу асоціації Європейського Союзу (ЄС) із третіми країнами та/або 

міжнародними організаціями й Україною у порівняльному аспекті з 

комплексом угод про асоціацію, що укладає ЄС із третіми країнами. 

Мета та завдання дослідження зумовили вибір структури дисертаційної 

роботи, що складається із шести розділів та присвячена розгляду 

методологічних засад міжнародно-правового регулювання відносин асоціації 

у практиці ЄС, порівняльному аналізу угод про асоціацію, поглибленому 

аналізу відносин між Україною та Європейським Союзом на підставі Угоди 

про асоціацію (УА), а також визначенню її місця у правовій системі та 

правозастосовній практиці України. 

Дослідження теорій економічної інтеграції ЄС підтверджують, що 

доктрина європейської інтеграції слідувала за практикою, намагаючись 

інтерпретувати її в категоріях політичних, економічних, соціологічних учень, 

та свідчать про історичну хронологію розвитку процесів інтеграції у форматі 

Євросоюзу. 

Однією з найбільш розповсюджених юридичних форм взаємодії 

правових систем є міжнародні угоди. На етапі інтеграції європейських країн 

можна спостерігати й теорії інтеграції третіх країн до Європейського Союзу. 

Обґрунтовано теорію «європеїзації», яка проявляється у двох формах – 

процес європеїзації всередині Європейського Союзу та поширення його 
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права на треті країни за рахунок імплементації положень об’єднання у 

правопорядки третіх країн. Підтверджені основні характерні риси угод про 

асоціацію у зовнішньополітичній практиці ЄС, якими є запровадження 

посиленої співпраці між сторонами, що передбачає привілейованість 

відносин із відповідною країною та залучення третьої країни до правової 

системи об’єднання через адаптацію норм acquis ЄС та інституційну 

структуру, побудовану на взаємних засадах. 

Автором дослідження визначено, що міжнародне співробітництво між 

Євросоюзом та третіми країнами здійснюється в різних організаційно-

правових формах. Обґрунтовано, що поява нових форм співпраці ускладнює 

процес вироблення уніфікованих стандартів взаємодії та конструктивного 

розуміння їхньої сутності. Проаналізовані правові механізми взаємодії ЄС із 

міжнародними організаціями (ООН, Рада Європи, ОБСЄ, ОЕСР, СОТ та 

регіональні організації в Африці, Америці, Азії та країнах Тихоокеанського 

регіону).  

Відзначені основні передумови до укладання Угоди про асоціацію, яка 

за своїм обсягом і тематичним охопленням є найбільшим міжнародно-

правовим документом за всю історію України й одним із найбільших 

міжнародних договорів із третьою країною, коли-небудь укладеним 

Європейським Союзом. 

Доведено, що угоди про асоціацію з Молдовою, Грузією та Україною 

стали першими угодами, щодо яких велися переговори, ґрунтуючись на 

змісті Лісабонського договору, що набув чинності з 1 грудня 2009 р. Угода 

про асоціацію між ЄС й Україною належить до нової групи зовнішніх угод 

ЄС із державами – учасницями Європейської політики сусідства (угода 

«четвертого покоління»). 

Виділені два основні відмінні елементи, які відрізняють Угоду про 

асоціацію між Україною та ЄС від усіх інших угод про вільну торгівлю 

Євросоюзу. Першим елементом є інноваційна особливість угоди про 

асоціацію з Україною, що стосується численних законодавчих положень, 



 

 

4 

пов’язаних із наближенням до доступу на ринок. Другий унікальний елемент 

торговельної частини Угоди про асоціацію з Україною – безпрецедентні 

форми «інтеграції» до внутрішнього ринку ЄС у сфері послуг/заснування та 

державних закупівель. 

Автором виведені виняткові форми законодавчого наближення умов 

доступу до ринків й умовної повної інтеграції в кількох сферах послуг ЄС та 

заснування і ринку державних закупівель в Угоді про асоціацію з Україною. 

Доведено, що кожна глава положень Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС має свою власну форму обумовленості доступу на ринок і механізм для 

забезпечення однакового тлумачення та застосування права Євросоюзу. 

Визначено, що Угода про асоціацію з Україною як інтеграційно-

орієнтована угода не має на меті підготувати Україну до вступу в ЄС, але 

прагне до «поступового зближення сторін, ґрунтуючись на спільних 

цінностях і тісних привілейованих зв’язках». Встановлено, що основним 

правовим механізмом економічної інтеграції є функціонування поглибленої 

та всеосяжної зони вільної торгівлі, яка є складовою частиною Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС.  

Відміною рисою Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є той факт, 

що такий фактор виробництва, як надання послуг також входить у 

торговельний блок і передбачає залучення третьої країни (України) до 

свободи надання послуг як складової внутрішнього ринку ЄС. 

Сформульовано, що на додаток до нормативного регулювання 

обумовленості доступу до внутрішнього ринку ЄС додатковими механізмами 

реалізації Угоди про асоціацію є: секторальні угоди, посилання на які містить 

текст УА; умови та принципи торговельної політики, що є доповнюючими до 

тарифного регулювання; регулювання інших горизонтальних політик, серед 

яких слід виокремити регіональну, соціальну, енергетичну й екологічну 

політики. 

Сформульовані в дисертаційній роботі висновки та пропозиції можуть 

використовуватися для подальших науково-теоретичних і прикладних 
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досліджень і розробок актуальних проблем визначення місця Угоди про 

асоціацію у правовій системі України, для вдосконалення чинного 

законодавства у процесі застосування норм права ЄС, для забезпечення 

єдності розуміння і правильного застосування правових норм у процесі 

судового захисту прав. Також практична цінність дисертації виражається у 

можливості використання її положень у педагогічній практиці при 

викладанні відповідних курсів. 

Ключові слова: асоціація, теорії інтеграції, наднаціональність, 

Європейський Союз, acquis ЄС, європейська інтеграція, Угода про асоціацію, 

адаптація законодавства, лібералізація, європеїзація, зона вільної торгівлі, 

імплементація. 

 

SUMMARY  

Kostyuchenko Ya. M. Legal basis of the association in the relations of the 

European Union with third countries and international organizations and Ukraine. 

– Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Doctor of Law Degree in Specialty 12.00.11 – International Law. 

– Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is the first in Ukrainian legal science a monographic work, 

which deals with the substantiation of the conceptual foundations of the legal 

process of EU association with third countries and / or international organizations 

and Ukraine in comparison with the complex agreements on association concluded 

by the EU with third countries. 

The purpose and objectives of the study led to the choice of a six-section 

dissertation structure and a review of the methodological foundations of 

international legal regulation of association relations in EU practice, comparative 

analysis of association agreements, and in-depth analysis of relations between 

Ukraine and the European Union on the basis of the Agreement on the 
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Association, as well as determining the location of the Association Agreement in 

the legal system of Ukraine and its enforcement practices. 

Studies of theories of economic integration of the EU confirm that the 

doctrine of European integration followed the practice, trying to interpret it in the 

categories of political, economic, sociological scholars, and testify to the historical 

chronology of the development of integration processes in the EU format. 

One of the most common legal forms of interaction between legal systems is 

international agreements. At the stage of integration of European countries, one 

can observe the theories of integration of third countries in the European Union. 

The theory of «Europeanization» is substantiated, which has two forms – the 

process of Europeanization within the European Union and the extension of its 

right to third countries through the implementation of the provisions of the 

association in the rule of law of third countries. The main features of the 

Association Agreements in the EU’s foreign policy practice are highlighted, which 

is the introduction of enhanced cooperation between the parties, which provides 

for the privileged relations with the country concerned; involvement of a third 

country in the EU legal system through the adaptation of Union acquis and a 

mutually-based institutional structure. 

It is determined that international cooperation between the EU and third 

countries takes place in different organizational and legal forms. It is substantiated 

that the emergence of new forms of cooperation complicate the process of 

developing unified standards of such cooperation, constructive understanding of 

their essence. Legal mechanisms of EU interaction with international organizations 

(UN, Council of Europe, OSCE, OECD, WTO and regional organizations in 

Africa, America, Asia and Pacific countries) are analyzed. 

The main prerequisites for the conclusion of the Association Agreement, 

which in its scope and thematic coverage are the largest international legal 

document in the history of Ukraine and one of the largest international treaties with 

a third country ever concluded by the European Union. 
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It is proved that the Association Agreements with Moldova, Georgia and 

Ukraine became the first negotiated agreements, based on the content of the Lisbon 

Treaty, which entered into force on 1 December 2009. The EU – Ukraine Association 

Agreement belongs to a new group of EU external agreements with the countries 

participating in the European Neighborhood Policy (fourth generation agreement). 

There are two main distinguishing features that differentiate the EU – Ukraine 

Association Agreement from all other EU FTAs. The first element is the 

innovative feature of the Association Agreement with Ukraine concerning the 

numerous legislative provisions related to market access approximation. Another 

unique element of the trade side of the Association Agreement with Ukraine is the 

unprecedented forms of «integration» into the EU internal market in services / 

establishment and public procurement. 

Exceptional forms of legislative approximation of market access conditions 

and conditional full integration in several areas of EU services and the 

establishment and market of public procurement in the Association Agreement 

with Ukraine have been derived. It is proved that each chapter of the EU – Ukraine 

Association Agreement has its own form of market access conditionality and a 

mechanism to ensure uniform interpretation and application of EU law. 

It is determined that the Association Agreement with Ukraine as an 

integration-oriented agreement does not aim to prepare Ukraine for accession to 

the EU, but seeks «a gradual rapprochement of the parties based on common 

values and close privileged ties». It is established that the main legal mechanism of 

economic integration is the functioning of a deep and comprehensive free trade 

area, which is an integral part of the Association Agreement between Ukraine and 

the EU. 

A distinguishing feature of the EU – Ukraine Association Agreement is the 

fact that such a factor of production as a service provision is also included in the 

trading bloc and involves the involvement of a third country (Ukraine) in the 

freedom to provide services as an integral part of the EU internal market. 
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It is additionally formulated that in addition to the regulatory regulation of 

conditionality of access to the EU internal market, additional agreements for the 

implementation of the Association Agreement are the sectoral agreements, which 

are referenced by the text of the AA; terms and principles of trade policy that are 

complementary to tariff regulation; and regulation of other horizontal policies, 

among which are regional, social, energy and environmental policies. 

The conclusions and proposals formulated in the dissertation can be used for 

further scientific-theoretical and applied research and development of actual 

problems of determining the place of the Association Agreement in the legal 

system of Ukraine, for improving the existing legislation in the process of 

application of EU law, for ensuring uniform understanding and proper application 

of legal rules in the process of judicial protection of rights. The practical value of 

the dissertation is also expressed in the possibility of using its provisions in 

pedagogical practice in the teaching of relevant courses. 

Keywords: association, theories of integration, supranationality, European 

Union (EU), EU acquis, European integration, Association Agreement, 

approximation of laws, liberalization, Europeanization, free trade area, 

implementation. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АМКУ  – Антимонопольний комітет України 

АСАА  – Угода про оцінку відповідності / Угода про 

відповідність та прийнятність промислової продукції 

ГАТС  – Генеральна угода щодо торгівлі послугами 

ГАТТ  – Генеральна угода з тарифів і торгівлі 

ГКУ  – Господарський кодекс України 

ДЄС  – Договір про заснування Європейського Співтовариства 

Договір про 

Євросоюз 

 – Договір про Європейський Союз 

ДЕнС  – Договір про Енергетичне співтовариство 

ЕнС  – Енергетичне співтовариство 

ДФЄС  – Договір про функціонування Європейського Союзу 

ЄАВТ  – Європейська асоціація вільної торгівлі 

Євратом  – Європейське співтовариство з атомної енергії 

Європарламент  – Європейський парламент 

ЄС 

(Євросоюз) 

 – Європейський Союз 

ЄЕП  – Європейський економічний простір 

ЄЕС  – Європейське економічне співтовариство 

ЄЄА  – Єдиний європейський акт 

ЄМС  – Європейський механізм сусідства 

ЄОВС  – Європейське об’єднання вугілля та сталі 
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ЄПС  – Європейська політика сусідства 

ЗВТ  – зона вільної торгівлі 

ІЄСП  – Інструмент Європейського сусідства та партнерства 

Комісія, 

Комісія ЄС 

 – Європейська комісія 

МЕРКОСУР  – Економічний союз держав у Південній Америці 

«Південноамериканський спільний ринок»; регіональна 

угода, що об’єднує Аргентину, Бразилію, Парагвай та 

Уругвай 

НАФТА  – Угода про північноамериканську зону вільної торгівлі 

НБСЄ  – Нарада з питань безпеки та співробітництва у Європі 

ННД  – нові незалежні держави 

ОБСЄ  – Організація з безпеки та співробітництва у Європі 

ОЕСР  – Організація економічного співробітництва та розвитку 

ООН 

 

– Організація Об’єднаних Націй 

ПВЗВТ – поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між 

Україною та ЄС ПД  – план дій 

ПДА  – Порядок денний асоціації Україна – ЄС 

ПІІ  – прямі іноземні інвестиції 

РНС  – режим найбільшого сприяння 

СОТ  – Світова організація торгівлі 

СТП  – спільна торговельна політика 

СФЗ  – санітарні та фітосанітарні заходи 

СхП  – Східне партнерство 

ТБТ  – технічні бар’єри у торгівлі 
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УА  – Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом   

УНІДРУА  – Інститут уніфікації приватного права 

УПС  – Угода про партнерство та співробітництво між Україною і 

Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами 

ЦКУ  – Цивільний кодекс України 

ЮНКТАД  – Конференція ООН з торгівлі та розвитку 

ЮНСІТРАЛ  – Комісія ООН з права міжнародної торгівлі 

СхП  – Східне партнерство 

УСА  – Угода про стабілізацію та асоціацію 

ФАРЕ  – Програма фінансової допомоги країнам Центральної та 

Східної Європи перед їх вступом до ЄС 

ФАТФ  – Міжурядова комісія з боротьби з легалізацією доходів, 

здобутих злочинним шляхом 
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ВСТУП  

 

Актуальність теми дослідження. Європейський Союз (ЄС, Євросоюз) 

за своєю політико-правовою суттю є феноменом на міжнародній арені. Його 

унікальність виявляється в багатьох сферах функціонування, зокрема й у 

сфері зовнішніх зносин. Євросоюз підтримує різносторонні відносини з 

державами, об’єднаннями держав та регіональними організаціями. Однією з 

особливих організаційно-правових форм співпраці, що практикуються ЄC, є 

створення асоціацій з іншими суб’єктами міжнародного права. Для 

української доктрини європейського права проблема правової природи 

асоціації ЄС із третіми країнами, загалом, та питання визначення передумов 

створення асоціації, зокрема, є новими і поки що недостатньо вивченими. 

Інтеграція в європейський політичний, економічний і гуманітарний 

простір розглядається стратегічним орієнтиром і системоутворюючим 

чинником державно-правового розвитку. У політико-правовому вимірі 

співпраця з Європейським Союзом означає, передусім, зміцнення 

демократичності політичної системи та її інститутів, модернізацію правового 

поля і забезпечення прозорості національного законодавства, поглиблення 

культури демократії та повагу до прав людини. 

Особливе значення в цьому контексті має проведення міжнародно-

правового аналізу існуючої практики регулювання різних типів асоціації у 

відносинах ЄС із третіми державами та міжнародними організаціями. Так, для 

України Угода про асоціацію з ЄС (УА) є одним з основних механізмів 

зовнішньополітичного позиціонування та здійснення євроінтеграційних 

процесів. У зв’язку з вибором Україною європейського вектора розвитку, 

підписанням угоди з ЄС та її синхронною ратифікацією Верховною Радою 

України і Європарламентом 16 вересня 2014 р., дослідження правового 

регулювання правовідносин України та ЄС, правової природи УА, 
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інституційних та імплементаційних механізмів найбільшого та 

безпрецедентного міжнародно-правового документа для України є 

надзвичайно актуальним. 

Для Європейського Союзу Угода про асоціацію з Україною – це, 

насамперед, ефективний інструмент поширення власних правових цінностей і 

стандартів на правові системи третіх країн. За допомогою угод про асоціацію 

ЄС прагне забезпечити політичну стабільність у відносинах із країнами-

партнерами та створити сприятливе зовнішньоекономічне середовище через 

взаємне відкриття ринків на засадах дотримання правових стандартів цього 

міждержавного об’єднання. Для України ж УА великою мірою має 

символічний характер. З її підписанням наша держава пов’язує подальшу 

долю євроінтеграційного курсу або його альтернатив. 

Укладання та ратифікація УА зумовлює необхідність ґрунтовного 

вивчення поняття «асоціації» для правопорядку України. При цьому вплив 

різних угод про асоціацію на формування національних правопорядків, 

правозастосування та розвиток національних економік є визначальним і 

стосується багатьох сфер. 

Характерним для процесу імплементації УА є поетапне та планомірне 

запровадження acquis у порядку пріоритетності, беручи до уваги досягнення 

першочергових цілей національного розвитку та двостороннього 

співробітництва, а також логіку імплементації.  

У цьому контексті слід виділити останні документи, які були прийняті з 

метою виконання Угоди про асоціацію. Насамперед, досліджено Дорожню 

карту законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом на 2018–2019 рр., прийняту Кабінетом 

Міністрів України спільно із Верховною Радою України. У жовтні 2017 р. був 

прийнятий План заходів з імплементації Угоди про асоціацію (Постанова 

КМУ № 1106 від 25.10.2017), що був оприлюднений у березні 2018 р. За 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF/paran13#n13
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своєю суттю цей документ – наймасштабніша системна й комплексна 

програма дій, які мають реалізувати органи виконавчої влади з метою 

виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію. 

Реалізація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною  залежатиме від 

національної імплементації угоди та визначення її статусу в системі джерел 

національного права. Незважаючи на те, що триває доктринальна дискусія 

щодо співвідношення міжнародного та національного права у правопорядку 

України, практика застосування міжнародних угод свідчить про практичне 

втілення принципу примату міжнародного права. Це пояснюється ухваленням 

ряду рішень судами першої та апеляційною інстанціями, що остаточно 

підтверджені Верховним Судом України.  

Теоретичну та практичну основу дослідження формують праці як 

вітчизняних учених, так і зарубіжних науковців. Такі європейські правники, 

як І. Брідж, Ж. Булюі, Г. Єніке, А. Еванс, Д. Карен, В. Кроненбергер, 

Т. Хартлі, вивчали проблеми ролі acquis у здійсненні європейської інтеграції. 

Серед закордонних та українських юридичних публікацій, присвячених 

загальним питанням ролі acquis у процесі європейської інтеграції, є роботи 

К. Гьялдіно, Г. ван дер Лу, М. Микієвича, В. Муравйова, А. Отта, Р. Петрова, 

К. Смирнової, А. Тота, У численних наукових працях представників 

європейської правової школи (M.-A. Годісар, E. Коломбо, Ж.-В. Луї, 

Д. Мак-Голдрік, М. Маресо, В. Моравецький, П. Пескатор, Ж. Рідо, Ж. Ро, 

А. Розас, Є. Серекс, Ж.-Ф. Сорон, А. Татам, Ж. Тускоз, M. Фалон, Е. Фелкнер, 

П. Фішер, С. Хайет, Г. Шлокгауер, Ж. Штайнер та ін.) відображено різні 

підходи до визначення поняття асоціації з ЄС. Темі європейської інтеграції та 

аналізу угод про асоціацію присвячені наукові роботи вітчизняних правників, 

зокрема, Т. Анакіної, І. Березовської, О. Гріненко, В. Денисова, Т. Комарової, 

З. Макарухи, Р. Петрова, О. Святун, О. Стрєльцової, І. Яковюка, О. Шпакович 

та ін. Проте роботи попередніх дослідників характеризуються 
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фрагментарністю вивчення лише певної сфери угод про асоціацію, але не 

загальним їхнім аналізом, беручи до уваги й особливості та значення УА. 

Запропоноване дослідження має на меті заповнити прогалину у визначенні 

місця Угоди про асоціацію у правовій системі України та наслідків її 

імплементації. Дисертаційна робота є першим в Україні комплексним 

дослідженням усіх складових частин УА із визначенням процесів 

обумовленості доступу до внутрішнього ринку ЄС. 

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

Дисертаційне дослідження здійснено відповідно до планових тем наукових 

досліджень кафедри порівняльного і європейського права, згідно з науковою 

темою Інституту міжнародних відносин «Асоціація як новий формат відносин 

України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та 

інформаційний аспекти» (№ 16БФ048-01), що є невід’ємною складовою 

Комплексної наукової програми Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Метою дисертаційного дослідження є аналіз явища асоціації у праві 

ЄС та визначення місця УА у правовій системі України, з’ясування її 

особливостей та організаційно-правового механізму її імплементації у 

національне законодавство України. 

Для досягнення визначеної мети в дисертації поставлено такі завдання: 

– визначити основні доктрини та теорії європейської економічної 

інтеграції як визначальні чинники для розвитку правових засад 

зовнішньополітичної діяльності ЄС; 

– проаналізувати концепцію інтеграційних угод ЄС, які належать до 

неоднорідної групи угод, що пов’язуються між собою одним або декількома 

інтеграційними елементами; 

– дослідити еволюційний розвиток правових і політичних типів та форм 

закріплення практики відносин Європейського Союзу із третіми країнами на 
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основі угод про асоціацію, зіставлення різних правових засад встановлення 

відносин асоціації з ЄС; 

– проаналізувати еволюцію «поколінь» угод про асоціацію в договірній 

практиці Євросоюзу; 

– дати визначення поняттю та ролі acquis ЄС при формуванні 

правопорядку об’єднання та механізмам поширення його у правопорядки 

третіх країн через укладання міжнародних угод; 

– з’ясувати правову природу асоціації ЄС із третіми країнами загалом та 

передумови створення асоціації, зокрема з Україною. Визначити характерні 

риси угод про асоціацію; 

– розкрити головні відмінні риси угод про асоціацію з-поміж інших 

міжнародних договорів Євросоюзу; 

– розглянути міжнародно-правові аспекти співпраці Європейського 

Союзу з міжнародними організаціями, зокрема, питання членства ЄС та участі 

в роботі інституційного механізму; 

– проаналізувати міжнародно-правові аспекти історії розвитку відносин 

між Україною та Євросоюзом, визначити основні фактори, що впливали на 

формування відносин асоціації; 

– надати комплексну, повну та всебічну характеристику основних рис та 

особливостей УА, використовуючи порівняльно-правовий метод зіставлення 

основних характеристик з угодами про асоціацію між ЄС та Молдовою і 

Грузією; 

– виявити основні інституційні елементи угод третіх країн із ЄС про 

асоціацію та, зокрема, УА з Україною, визначити компетенції і повноваження 

спільних органів, а також охарактеризувати різноманітні механізми 

вирішення спорів за цими угодами; 

– надати комплексну правову характеристику «поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі» (ПЗВТ) як нового юридичного 
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інструменту реалізації політики «політичної асоціації та економічної 

інтеграції»; 

– дослідити роль і значення принципу прозорості в угодах про 

асоціацію ЄС із третіми країнами; 

– вивчити вплив горизонтальних політик ЄС у галузях економічної та 

соціально-політичної діяльності, серед яких: регіональний розвиток, 

соціальний поступ, оподаткування, конкуренція та захист довкілля на 

відносини з третіми державами;  

– визначити правові й інституційні механізми імплементації 

економічної складової УА та дослідити місце регуляторного наближення та 

транспозиції; 

– провести аналіз правових механізмів забезпечення функціонування 

зони вільної торгівлі в УА через елементи внутрішнього ринку ЄС – руху 

товарів, послуг та капіталів; 

– визначити додаткові механізми реалізації УА, зокрема, щодо 

горизонтальних політик, а також виділити умови та принципи торговельної 

політики, що є доповнюючими до тарифного регулювання; 

– обґрунтувати, виокремити та визначити способи наближення 

законодавства України до права ЄС, як один із ключових напрямів співпраці; 

– дослідити міжнародно-правові засади механізмів та провести аналіз 

результатів моніторингу виконання зобов’язань відповідно до угод про 

асоціацію і, зокрема, УА; 

– проаналізувати правозастосовну практику реалізації УА у 

правопорядку України та визначити місце та роль УА у правовій системі 

України. 

Об’єктом дослідження є комплекс відносин між ЄС і третіми 

державами та міжнародними організаціями щодо регулювання асоціації, а 
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також процеси й результати імплементації УА у національному правопорядку 

України. 

Предмет дослідження – норми угод про асоціацію ЄС із третіми 

державами, зокрема, положення УА, актів спільних органів, створених 

міжнародними договорами, права ЄС та внутрішньодержавного 

законодавства з питань імплементації угод про асоціацію. 

Методи дослідження. З огляду на поставлені завдання, у роботі 

використано сукупність загальнонаукових і спеціально-юридичних наукових 

методів. 

Дослідження ґрунтується на законах і принципах діалектики, які 

сприяють вивченню взаємозалежності міжнародних і суспільних процесів, що 

перебувають у постійному взаємозв’язку і через правові механізми 

втілюються в межах асоціації ЄС із третіми країнами. Своє застосування у 

роботі знайшли також загальні закони діалектики. Наприклад, використано 

метод системного аналізу, з метою з’ясування внутрішніх зв’язків між 

правовими нормами, які формують міжнародно-правовий аспект асоціації, 

перебуваючи при цьому в рамках таких галузей права ЄС, як торговельне, 

енергетичне, освітнє тощо.   

Метод індукції та дедукції забезпечив визначення складових частин УА, 

встановлення механізмів доступу до внутрішнього ринку ЄС. Системний і 

структурно-функціональний аналіз використано з метою всебічної 

характеристики особливостей поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі 

між ЄС та Україною (підрозд. 3.1.3.3). Застосування методів аналізу та 

синтезу сприяло дослідженню УА як форми (джерела) у правовій системі 

України та її правозастосовній практиці (підрозд. 6.3). Історичний метод 

сприяв визначенню ролі угод про асоціацію країн Східного партнерства з ЄС 

у розбудові європейського економічного простору (підрозд. 1.2 та розд. 2) та 

визначенню передумов переходу до відносин асоціації між Україною та ЄС 
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(підрозд. 3.1). Формально-юридичний метод дозволив розкрити особливості 

правозастосування положень УА (підрозд. 6.2.-6.3.). З допомогою 

порівняльно-правового методу було здійснено ґрунтовний аналіз положень 

угод про асоціацію ЄС з Україною, Молдовою та Грузією, а також з іншими 

країнами, які на найбільш ранньому етапі уклади угоди про асоціацію з ЄС. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертаційна робота є першим науковим дослідженням, спрямованим на 

визначення місця УА у правовій системі України, ролі наслідків 

імплементації угод про асоціацію з третіми країнами в обумовленості доступу 

до внутрішнього ринку ЄС. 

Наукову новизну дисертації складають, насамперед, такі висновки, 

положення та рекомендації: 

уперше:  

– доведено, що укладання угоди про асоціацію зі структурним 

елементом заснування зони вільної торгівлі у праві ЄС розглядається як одна 

зі стадій інтеграції. При цьому кожній стадії притаманні певні ознаки, 

досягнення відповідності яким дає підстави для подальшого поглиблення 

інтеграції та поширення її на нові, не лише економічні, сфери; 

– встановлено, що за своїм змістом угоди про асоціацію можуть 

охоплювати різні елементи основних свобод внутрішнього ринку ЄС. У 

правовому вимірі це приводить до поширення acquis на різні сегменти 

правового регулювання в межах асоціації; 

– доведено, що УА значно відрізняється від аналогічних угод, які 

раніше укладав ЄС і є еволюційним, динамічним документом, що передбачає 

масштабні міжнародно-правові зобов’язання з приведення у відповідність 

українського законодавства до права ЄС, зокрема, механізми обумовленості 

доступу до ринків і форми «інтеграції» до внутрішнього ринку ЄС. Цей 

механізм є безпрецедентним і має різні форми, залежно від конкретної мети 
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кожного розділу угоди, наприклад, Україні буде надано тільки (додатковий) 

доступ до розділів внутрішнього ринку ЄС, якщо вона спрямовує своє 

внутрішнє законодавство відповідно до заданих вимог; 

– з’ясовано, що механізми імплементації за УА відрізняються залежно 

від мети наближення законодавства. Так, за розділом IV УА основним 

інструментом імплементації є регуляторне наближення та транспозиція. Зі 

свого боку, законодавче наближення за УА, є інструментом для досягнення 

економічної інтеграції;  

– виявлено, що концепція прозорості лежить в основі функціонування 

ЄС, а в УА мета прозорості в різних секторах торгівлі викладена з різним 

рівнем детальності: збільшення прозорості митних процедур і практик на 

кордоні (щодо митних питань та сприяння торгівлі), підвищення конкуренції 

між економічними операторами та запобігання корупції (у сфері державних 

закупівель),  сприяння підвищенню ефективності державної політики (у сфері 

конкурентної політики). Крім того, у сфері державної допомоги Україна 

зобов’язалася дотримуватися принципу прозорості з одним важливим 

застереженням: зобов’язання є чинним лише тоді, коли державна допомога 

може вплинути на торгівлю між ЄС та Україною;  

– зроблено висновок, що практичне виконання Україною всіх положень 

УА вимагатиме ухвалення спеціальних імплементаційних актів, підвищення 

інституційної та організаційної спроможності органів державної влади, 

задіяних у процесі підготовки та прийняття охоплюваних угодою заходів, та, 

за необхідності, відповідної судової реформи, шляхом створення та 

підтримання роботи незалежних і неупереджених судових органів, діяльність 

яких має сприяти ефективному функціонуванню асоціації України з ЄС; 

– доведено, що ЄС на сучасному етапі його функціонування (після 

набуття чинності Лісабонським договором), маючи у своєму арсеналі спільну 
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торговельну політику й антимонопольну політику, перебуває на стадії 

завершеної позитивної інтеграції; 

– констатовано, що міжнаціональна інтеграція може відбуватися 

всередині однієї країни, де є кілька націй, але в такому разі її інституції 

базуються на федеральній конституції, а не на договорі між незалежними 

державами; 

– визначено, що доктрина європейської інтеграції слідувала за 

практикою, намагаючись інтерпретувати її в категоріях політичних, 

економічних, соціологічних учень; 

– відзначено, що інтенсифікація міжнародно-правової комунікації, 

економіко-соціальна глобалізація та інші фактори зумовлюють необхідність 

переосмислення ролі міжнародного права в системі внутрішньодержавного 

законодавства; 

– підтверджено, що на сьогоднішній день у відносинах ЄС із третіми 

країнами прослідковується тенденція до активнішого просування ідей 

європейської інтеграції, причому з різними регіонами на різних стадіях 

інтеграції. І вирішальним для розвитку європейської економічної інтеграції є 

принцип захисту ринкової економіки з метою ефективного функціонування 

внутрішнього ринку; 

– роз’яснено, що в УА передбачено загальне дотримання принципу 

справедливого суду та принципу юридичної визначеності; 

– встановлено, що принцип прозорості активно розвивається в 

міжнародному праві і застосовується в інституційному праві ЄС, від права 

доступу до інформації та відкритості діяльності інститутів й органів ЄС до 

широкого спектра законодавства з економічних і фінансових питань. 

Удосконалено: 

– наукові положення щодо наділення органів співпраці, створеним 

відповідно до УА, компетенцією та повноваженнями, які виходять за рамки 
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попередніх угод про асоціацію. Вони можуть бути охарактеризовані як 

«квазіправотворчі» з урахуванням можливості внесення змін до додатків до 

УА, що відображаються у внесених змінах до національного законодавства 

України; 

– засади імплементації близько 150 регламентів та директив ЄС, а також 

інших актів acquis ЄС та міжнародних договорів і стандартів об’єднання. 

З’ясовано, що в угодах про асоціацію встановлюються конкретні терміни для 

такого наближення, які перебувають у межах від 2 до 10 років після набуття 

угодою чинності; 

– наукові підходи щодо завдань і цілей імплементації УА, що 

характеризуються розвиненим організаційно-правовим механізмом 

імплементації її в національному законодавстві України. Встановлено, що 

процес моніторингу імплементації УА має практичний наслідок надання 

доступу до внутрішнього ринку ЄС; 

– наукові позиції щодо необхідності проведення моніторингу 

наближення законодавства України до права Євросоюзу та подальшого 

удосконалення механізму координації європейської інтегрованої політики 

України; 

– положення про те, що інтеграційні методи вимагають гармонізації, 

координації та уніфікації економічної політики; 

– теоретичну розвідку, що рецепція законодавства ЄС це процес 

транспонування правової системи, її частини та/або правової культури 

співтовариства до правової системи України; 

– розуміння змісту різних теорій інтеграції до ЄС, зокрема, теорії 

гнучкої інтеграції, різношвидкісної інтеграції, вибіркової інтеграції, концепції 

«концентричних кіл» і «піонерних груп»; 

– твердження, що право ЄС пройшло тривалий час свого формування 

та, по суті, спричинило виникнення «особливого правопорядку», який 
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характеризується як sui generis. При цьому доктрина наголошує, що і сам 

правопорядок ЄС постійно зазнає змін внаслідок свого формування та 

розвитку. Тим самим правопорядок стає «живим» правом, що постійно 

еволюціонує; 

– теоретичне положення, що у зовнішніх зносинах ЄС із третіми 

країнами у текстах міжнародних договорів також знаходять своє 

відображення горизонтальні політики. До них віднесені регіональна, 

соціальна, екологічна та енергетична політики. 

Набули подальшого розвитку: 

– пропозиції щодо перспектив переосмислення застосування УА у 

судовій практиці України та розвитку галузей законодавства України, що 

мають бути наближені до права ЄС; 

– методи аналізу міжнародних договорів у практиці ЄС, згідно з якими в 

угодах про асоціацію застосовується однакова техніка відсилання в додатках і 

протоколах, що становлять невід’ємну частину угоди, до відповідних положень 

acquis. Водночас у різних сферах зазначені положення викладені по-різному, 

що обумовлюється різними цілями кожної глави; 

– обґрунтовування політичних теорій європейської інтеграції; 

– дослідження впливу економічних теорій на правові та політичні теорії 

інтеграції; 

– теоретичні обґрунтування стадій європейської економічної інтеграції, 

що процес європейської інтеграції пройшов шлях від створення зони вільної 

торгівлі, митного союзу, спільного ринку, економічного та валютного союзу 

до створення союзу політичного; 

– аналіз політичних та економічних теорій європейської інтеграції, 

зокрема, щодо поширення теорії «європеїзації»; 

– підходи до розуміння правового змісту поняття «асоціація» в 

міжнародному праві;  
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– теза, що доктрина європейської інтеграції слідувала за практикою, 

намагаючись інтерпретувати її в категоріях політичних, економічних, 

соціологічних учень, а інтеграцію в межах ЄС можна розглядати як унікальне 

явище, що не має своїх аналогів у світовій практиці; 

– положення про особливе значення концепції acquis, оскільки вона 

гарантує гомогенність правової системи Євросоюзу; 

– твердження, що членство ЄС у міжнародних організаціях за сучасних 

обставин може набувати таких форм: створення нових організацій та 

приєднання до тих, що існують; 

– положення про неоднозначність таких понять, як «гармонізація», 

«узгодження», «наближення».  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів 

дисертаційного дослідження зумовлюється їхньою загальною спрямованістю 

на удосконалення регулювання та правозастосування у процесі забезпечення 

реалізації євроатлантичного спрямування зовнішньої політики України. 

Практичне застосування висновків та основних положень дисертації 

передбачається у процесі імплементації європейських стандартів та виконання 

положень УА, що свідчить про суттєвий внесок у розвиток української науки 

міжнародного права загалом та права ЄС зокрема. 

Викладені теоретичні положення, висновки, пропозиції і рекомендації 

можуть бути використані:  

– у науково-дослідній сфері – для подальших досліджень актуальних 

проблем науки міжнародного і європейського права, різних галузей 

законодавства України, що перебувають під постійним впливом завдяки 

євроінтеграційним процесам;  

– у законопроектній роботі – під час внесення змін і доповнень до 

чинного законодавства України у контексті застосування та прямої дії УА з 

метою впровадження європейських стандартів; при розробці законодавчого 
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акта, спрямованого на закріплення матеріальних норм і процесуальних засад 

застосування УА;  

– у правозастосовній практиці – для застосування судовими органами 

норм права ЄС в міжнародних угодах, дія яких є обов’язковою для України, 

насамперед УА, та дослідження практики Суду ЄС, при обґрунтуванні 

судових рішень щодо справ із порушення прав приватних осіб та суб’єктів 

господарювання при експортно-імпортних операціях;  

– у навчальному процесі – у процесі розробки спеціальних курсів для 

фахівців, яких готують заклади вищої освіти юридичного профілю, фахівців у 

галузі міжнародного права, права ЄС, а також при підготовці підручників, 

навчальних і навчально-методичних посібників з курсів «Право ЄС», «Право 

внутрішнього ринку ЄС», «Право міжнародних організацій». За підсумками 

дослідження запропоновано спеціалізований навчальний курс «Право 

асоціації у практиці ЄС». Матеріали дисертації використовуються під час 

викладання лекційних курсів в Інституті міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (довідка № 048-027 від 

13.02.2020). Отримані результати використано в процесі підготовки 

відповідних навчальних і навчально-методичних комплексів та курсів, 

зокрема, при написанні підручників для студентів закладів вищої освіти: 

«Європейське право: право Європейського союзу: підручник: у 3 кн. Кн. 2: 

Матеріальне право Європейського союзу. Частина друга» (колектив авторів);  

– в інформаційно-просвітницькому – у процесі поширення знань про 

практику асоціації у праві ЄС і сприйняття українським суспільством Угоди 

про асоціацію з ЄС. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою працею. Викладені в дисертації наукові положення, висновки і 

рекомендації, що винесені на захист, отримані дисертантом самостійно. При 
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використанні нормативних джерел і попередніх досліджень на них зроблено 

відповідні посилання. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 

висновки дисертації доповідалися й обговорювалися на засіданнях кафедри 

порівняльного і європейського 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: Міжнародна юридична науково-

практична конференція «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 10 грудня 

2015 р. (тези опубліковано), Міжнародна науково-практична конференція 

«Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в 

Україні: питання взаємодії», м. Ужгород, 22-23 квітня 2016 р. (тези 

опубліковано), Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичний 

аналіз та наукові дослідження юридичної науки у ХХІ столітті», 

м. Запоріжжя, 29-30 квітня 2016 р. (тези опубліковано), Міжнародна наукова 

конференція «Європейська традиція в міжнародному праві: здійснення прав 

людини», м. Братислава, 6-7 травня 2016 р. (тези опубліковано),  Міжнародна 

науково-практична конференція «Юридичні науки: історія, сучасний стан та 

перспективи досліджень», м. Київ, 13-14 травня 2016 р. (тези опубліковано),  

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку 

юридичної науки і практики», м. Кривий Ріг, 20-21 травня 2016 р. (тези 

опубліковано), Міжнародна науково-практична конференція «Economics, 

management, law: realities and perspectives: Collection of scientific articles», Paris, 

France, 2016 (тези опубліковано), Конгрес міжнародного та європейського 

права, м. Одеса, 25-26 травня 2018 р. (тези опубліковано), ХХХІ Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція «Новини сучасної науки», 

м. Вінниця, 03 червня 2019 р. (тези опубліковано), Міжнародна науково-

практична конференція «Юридична наука: виклики і сьогодення», м. Одеса, 7-
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8 червня 2019 р. (тези опубліковано), Міжнародна науково-практична 

конференція «Новини про науковий прогрес та наукові дослідження в 

реальному житті сучасності», Краків, 17 червня 2019 р. (тези опубліковано), 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми вдосконалення 

правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина», 

м. Запоріжжя, 21-22 червня 2019 р. (тези опубліковано). 

Публікації. Основні наукові положення дисертаційного дослідження 

відображені у 47 публікаціях, загальним обсягом 43,57 авт. арк. (з них 

42,25 авт. арк. належать особисто автору), зокрема: у двох одноосібних 

монографіях; у 32 наукових статтях, у тому числі (14 статей у виданнях, що 

входять до міжнародних наукометричних баз даних), з яких 24 статті 

опубліковані у наукових фахових виданнях України, 7 статей – в іноземних 

фахових виданнях, у тому числі – 1 у виданні, включеному до Web of 

Sciences; у 12 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації виходить з поставлених мети, завдань 

дослідження та складається і з вступу, шести розділів, що містять 

вісімнадцять підрозділів, висновків,  списку використаних джерел та додатка. 

Загальний обсяг дисертації становить 405 сторінок, список використаних 

джерел – на 77 сторінках (819 найменувань). 
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РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ АСОЦІАЦІЇ В ТЕОРІЇ 

ТА ПРАКТИЦІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

1.1. Економічні та політичні теорії європейської інтеграції як 

передумови для «європеїзації» правопорядків третіх країн 

 

Європейська інтеграція є не тільки фактором прискорення 

економічного розвитку країн ЄС, зростання їхнього значення в міжнародній 

торгівлі, валютно-фінансових відносинах, але й центром тяжіння 

геополітичних інтересів багатьох країн. Процес інтеграції країн Європи нині 

досяг рівня координації внутрішньої та зовнішньої політики держав – членів 

Європейського Союзу [386]. Правове регулювання процесів інтеграції 

еволюціонувало від Договору про заснування Європейського об’єднання 

вугілля та сталі, Договору про заснування Євратому, Договору про заснування 

Європейського економічного співтовариства до Договору про Європейський 

Союз та Договору про функціонування ЄС. З огляду на це в доктрині було 

прийнято прив’язувати етапи інтеграції до правових форм закріплення таких 

стадій в установчих договорах. 

З початком функціонування європейських інтеграційних об’єднань 

зарубіжна доктрина почала опікуватися питаннями правового регулювання 

самої інтеграції, проблематикою економічних і політичних факторів, що 

спричиняють розвиток або гальмування процесів європейської інтеграції. 

Отже, саме доктриною були розроблені етапи та стадії європейської інтеграції 

(наприклад, Б. Баласса, Е. Хаас та ін. [71, 333, 386]). Проблеми, пов’язані з 

послідовністю інтеграції, досліджували, зокрема, такі вітчизняні вчені, як 

В. Денисов, В. Копійка, В. Муравйов, Р. Петров, В. Посельський, 

К. Смирнова, О. Шпакович та ін. 
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Європейська інтеграція – передусім процес політичний [69]. Однак 

саме економічний чинник європейської інтеграції є мірою її ефективності та 

визначає долю політичних рішень. Її економічний зміст набагато складніший і 

конструктивніший, ніж політичне об’єднання «наднаціонального» характеру. 

Із заснуванням Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) з’являється 

термін «європейська економічна інтеграція». Її метою було створення єдиного 

внутрішнього ринку, що об’єднує ринки руху осіб, товарів, послуг і капіталів, 

створює єдину систему економічного законодавства та гармонізовану 

економічну політику в межах усього ЄЕС. Інтеграція означає максимальний 

розвиток вільної торгівлі всередині інтеграційного угруповання, але й 

одночасне посилення протекціонізму у відносинах між її учасниками і 

рештою світу. Зважаючи на це, питання про раціональність чи 

ірраціональність регіональної інтеграції врешті-решт зводиться до зіставлення 

двох протилежних ефектів. З одного боку, якщо внаслідок створення ЗВТ або 

митного союзу виникає заміна витратного внутрішнього виробництва 

дешевшим імпортом, має місце «створення торгівлі» (trade creation) [74]. З 

іншого боку, якщо наслідком інтеграції є заміщення дешевшого імпорту із 

третіх країн дорожчим із країни-партнера по зоні вільної торгівлі або митному 

союзу, то виникає «розмежування торгівлі» (trade diversion). Уперше 

зазначену концепцію запропонували Дж. Вінер та М. Біє в 1950 р. [344], тобто 

ще до заснування митного союзу. 

З розвитком інтеграції європейських держав з’явилися теоретичні 

обґрунтування такого процесу. Особливістю теорій європейської інтеграції є 

те, що вони слідують за швидкими та розвиненими практичними процесами у 

європейських інтеграційних організаціях, а не навпаки. Теоретики 

європейської інтеграції аналізували практику Євросоюзу, намагаючись 

інтерпретувати її в категоріях політичних, економічних, соціологічних учень. 

Економісти почали вивчати феномен інтеграції вже після того, як він став 

частиною економічної реальності [71; 85; 105]. 
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Теорії інтеграції можна розглядати одночасно із двох боків. З одного 

боку, вони обґрунтовують правові та соціально-економічні й політичні 

процеси консолідації всередині європейських країн та функціонування самого 

Європейського Союзу. З іншого – ці процеси впливають і на відносини ЄС із 

третіми країнами, головним чином сусідами [89, 78, 71]. Отже, ми пропонуємо 

виділити різноманітні теорії інтеграції «всередині» європейського об’єднання, 

з одного боку, а з іншого – представити доктринальні теорії інтеграції «зовні», 

у відносинах Європейського Союзу із третіми країнами. 

Теорії європейської інтеграції обґрунтовували процес згуртування 

країн Європи у європейське об’єднання, ставлячи в основу політичну 

складову. Таким чином обґрунтовувалися політичні теорії європейської 

інтеграції. 

Процеси європейської інтеграції були предметом різних історичних 

концепцій, зокрема таких, як неофункціоналізм і теорія міжурядового підходу. 

Головна відмінність зазначених концепцій полягала у протилежній оцінці 

соціальної природи інтеграції та ролі національної держави. 

Неофункціоналісти, такі як Е. Хаас [384] та Л. Ліндберг [433], пов’язували 

інтеграцію із суспільними процесами, із цілеспрямованою діяльністю 

політично активних груп; інтеграцію вони розуміли як наслідок спонтанної 

політичної взаємодії. Прихильники міжурядового підходу (С. Хоффман, 

Д. Пучала [400, 45]), навпаки, наголошували на центральній ролі держав в 

інтеграційному процесі. Практичний результат останнього був, на їхню думку, 

вектором зіткнення національних інтересів і співвідношення національних сил 

держав. 

Американський професор Е. Моравчик висував «концепцію 

міждержавництва», що передбачала застосування «ліберального міжурядового 

підходу» [457]. Основними відправними точками такої моделі стали: 

 формування спільних національних інтересів; 
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 делегування національними урядами політичних повноважень 

наднаціональним інституціям; 

 диверсифікація міжурядових систем, покликаних регулювати 

економічну взаємозалежність; 

 політична координація спільних дій тощо. 

Така концепція Е. Моравчика містила як позитивні моменти (у ній 

уперше згадується про наявність національних інтересів), так і цілу низку 

суперечливих, адже опис механізму, як гармонізувати національні інтереси з 

наднаціональними цінностями, був відсутнім. 

Особливо помітною така тенденція стала після останніх розширень ЄС 

у 2004 та 2007 рр., адже нові учасники, поділяючи загалом європейські 

цінності, усе ж менше погоджуються на компроміси і жорсткіше обстоюють 

національні інтереси, насамперед в економічній сфері. 

У 80-х рр. ХХ ст. набуває поширення також неоінституціальна теорія. 

Її основними фундаторами є Дж. Марч та Дж. Ольсен [442]. Вони наполягали 

на тому, що роль наднаціональних структур під час переходу інтеграційного 

процесу на новий якісний рівень має зростати. Учені переконливо 

продемонстрували, що саме ці інституції збільшують кількість актів, які вони 

ухвалюють. 

Розглядаючи теорії інтеграції, на нашу думку, варто звернути увагу на 

теорію «цільового об’єднання функціональної інтеграції», яку на початку 

1970-х рр. сформулював Г. Іпсен [405]. Головне припущення дослідника 

полягає в тому, що компетенція колишніх європейських співтовариств 

предметно обмежена технічною сферою. На думку вченого організації є 

технократичними машинами для спільного розв’язання економічних і 

соціальних проблем, що дає змогу запобігти політичним конфліктам. Г. Іпсен 

виходить із відсутності в європейської інтеграції політичного характеру: 

«Сутність завдань, що стоять перед співтовариством, ... визначається їхньою 

нейтральністю..., оскільки вони стоять поза політикою» [405, с. 145]. 
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Модернізацію теорії неофункціоналізму нерідко пов’язують також із 

сімдесятими роками ХХ ст. і називають при цьому ім’я Дж. Ная: саме він 

запропонував сім процесуальних механізмів (перегляд спільних завдань, 

зростаюча взаємодія, формування коаліцій, «соціалізація еліт», формування 

регіональних груп, ідеологічно визначений заклик, «залучення зовнішніх 

акторів»), які мали б посилити інтеграційні процеси у суспільстві. 

Примітним є той факт, що інтерес до неофункціональної теорії суттєво 

зріс після розширення ЄС у 2004 р. Зазначена теорія була поширеною для 

періоду становлення Європейського Союзу та дослідження основ наділення 

компетенціями його інститутів [72, 71]. Нині вона вже не настільки актуальна, 

однак ефект «проникнення» (spill-over) спостерігається і в економічній 

інтеграції держав-членів, а також і в поширенні права ЄС на треті країни. 

Після того, як у середині 1980-х рр. посилився та водночас помітно 

ускладнився інтеграційний процес, з’явилися прихильники «історичного 

компромісу» між наднаціональним і міжурядовим першопочатками у практиці 

інтеграції. Так, Дж. Пайндер запропонував нову концепцію «неофедералізму», 

що зводилася до складного злиття неофункціонального бачення взаємозв’язку 

соціальних і політичних явищ і федералістської думки про конституційні 

проблеми та принципи європейської інтеграції [477]. У 90-ті рр. з’явилася 

низка наукових праць, у яких ішлося про те, що за своєю природою процес 

інтеграції є надзвичайно різноманітним. З огляду на це теорії не 

переплітаються одна з одною. Наприклад, основою теорії багаторівневого 

управління (multilevel governance) є існування компетенцій різних рівнів, що 

перетинаються, і взаємодія політичних акторів, яка пронизує всі ці рівні 

компетенцій. Цю ідею обстоювали Г. Маркс та Ф. Нельсен [444]. Вони 

вважали, що Євросоюз є політичним утворенням, у якому влада розпорошена 

між різними рівнями управління і між суб’єктами, а між секторами 

прослідковуються істотні відмінності у способах управління. Зокрема, 

Дж. Пітерсон [468] аналізує три рівні ухвалення рішень у Євросоюзі. По-
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перше, це – «суперсистемний рівень», на якому ухвалюються історичні 

рішення, що змінюють Євросоюз як політичну систему. Власне, цей рівень і є 

рівнем інтеграції в широкому сенсі, саме він є предметом традиційних теорій 

інтеграції. По-друге, «системний рівень», або «рівень реалізації політики», на 

якому відбувається практична трансформація інтеграційних інститутів. 

Інструментом теоретичної інтерпретації цього процесу можна назвати 

інституціоналізм, що заснований на принципі раціонального вибору. У 

розумінні таких учених, як К. Армстронг і С. Балмер, інститути є формально-

юридичними конструкціями та сукупністю правил прийняття рішень, що 

накладають певні зобов’язання на політичних акторів, які керуються власними 

інтересами [331, с. 52]. По-третє, «мезосистемний рівень», або рівень 

формування політики, що отримав відображення в теорії політичних мереж, 

суть якої полягає в тому, що є певне коло акторів і потенційних учасників, які 

поділяють спільну ідентичність або інтерес у конкретному секторі політики 

[529, с. 593-612]. Прихильниками такої теорії були Й. Блаттер, Е. Бомберг, 

Т. Борцель, Д. Марша, Дж. Пітерсон, Р. Родес, Т. Саарелайнен, Дж. Фалкнер, 

К. Хей та ін. 

Серед багатьох інших методологічних ідей заслуговує на увагу також 

теорія «політики мереж», що була запропонована Дж. Петерсоном (1995) [468, 

с. 699]. Певною мірою цю теорію можна вважати модифікацією 

неофункціоналізму, оскільки під мережею автор розуміє розгалужену систему 

управління у вигляді євроструктур, що забезпечуватиме спільну 

взаємозалежність (mutual interdependency) [468]. 

Основна мета багатонаціональної інтеграції – досягнення миру та 

безпеки серед держав-членів, так само, як і між ними та рештою світу. Однак, 

на відміну від військового союзу, де ця мета досягається шляхом 

різноманітних зобов’язань політичного та військового характеру, схема 

багатонаціональної інтеграції будується поступово за допомогою великої 
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кількості спільних політик, зміцнюючи спільні інтереси та створюючи 

справжню солідарність серед держав-членів [215, с. 39-44]. 

Економічні теорії доповнюють правові та політичні теорії інтеграції. 

Перший крок до осмислення економічних основ європейської 

інтеграції зробив Я. Тінберген [510], а згодом його ідеї розвинули такі західні 

вчені, як П. Кептейн та П. ВерЛорен [409]. Спробу визначення європейської 

інтеграції зробив ще у 70-ті рр. ХХ ст. голландський учений Я. Тінберген, 

який проводив розмежування між «негативною» та «позитивною» 

інтеграцією. Дослідник вважав, що спільний ринок був створений шляхом 

«позитивної» та «негативної» інтеграції. Негативна інтеграція передбачає 

просте усунення бар’єрів на шляху до транскордонного переміщення осіб, 

товарів, послуг і платежів, що їх загалом можна охарактеризувати як ресурси, 

необхідні для виробництва товарів і послуг: потреба у трудових ресурсах 

втілилася в необхідність створення свободи руху осіб; потреба в 

інвестиційних ресурсах – у свободу руху капіталів та платежів. Відповідно до 

економічних теорій розвитку, негативна інтеграція приводить до посилення 

конкуренції, зниження цін і підвищення якості товарів, послуг та факторів 

виробництва і, відповідно, до зростання ефективності економіки. «Позитивну 

інтеграцію» Я. Тінберген розумів як процес ухвалення наднаціональних 

законів і створення відповідних інститутів, що суттєво збільшувало, на його 

думку, мобільність факторів виробництва. Позитивна інтеграція охоплює 

створення спільних зовнішньоекономічних зносин та спільної політики 

конкуренції.  

Отже, процес європейської економічної інтеграції історично можна 

представити як паралельний процес як негативної, так і позитивної інтеграції 

[71]. Проте одного процесу негативної інтеграції недостатньо для утворення 

спільного ринку. Реальна економіка управляється за допомогою широкого 

кола правил, норм та інших інструментів урядової політики, які в сукупності 

створюють суттєву перешкоду міжнародній економічній інтеграції 
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(національні санітарні норми, преференційні державні закупівлі, промислова 

політика, а також національна система оподаткування і субсидій). 

Необхідність гармонізувати національні політики та розробити 

спільний підхід виникає тому, що в іншому випадку це підриває основи 

вільної та чесної конкуренції в митному союзі. Це є позитивною інтеграцією, 

за якої гармонізація відповідних національних політик необхідна для 

ефективного функціонування спільного ринку. 

На нашу думку, Європейський Союз у сучасному його функціонуванні 

(після набуття чинності Лісабонським договором), маючи у своєму арсеналі 

спільну торговельну й антимонопольну політики, перебуває на стадії 

завершеної позитивної інтеграції. 

Найвагоміший внесок у теорію європейської економічної інтеграції 

зробив Б. Баласса [333], який спробував систематизувати динамічні ефекти 

інтеграції та їхній вплив на темпи розвитку економік розвинених країн. 

Дослідник визначив такі стадії європейської економічної інтеграції: створення 

ЗВТ, митного союзу, спільного ринку, економічного союзу та повна 

економічна інтеграція. 

На першому етапі економічної інтеграції (створення ЗВТ) держави-

учасниці скасовують імпортні тарифи та квоти в торгівлі між собою, водночас 

зберігаючи національні імпортні тарифи і квоти в торгівлі із третіми країнами. 

На цьому етапі не спостерігається позитивної інтеграції, описаної вище. 

Держави-учасниці залишаються тільки в межах правил ГАТТ/СОТ. 

Другий етап – митний союз, у межах якого держави-учасниці не тільки 

знищують бар’єри у взаємній торгівлі, а й домовляються про спільний митний 

тариф у торгівлі із третіми країнами. На цьому етапі також не передбачається 

позитивної інтеграції і рамками відносин держав-учасниць залишаються 

правила ГАТТ/СОТ [96]. 

На третьому етапі (спільний ринок) митний союз доповнюється 

знищенням бар’єрів на шляху руху факторів виробництва між державами-
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членами. Оскільки правила ГАТТ не поширюються на фактори виробництва 

(рух робочої сили та капіталів), то на цій стадії держави виходять за межі 

зазначених правил. 

На четвертій стадії, за теорією Б. Баласси, створюється економічний 

союз держав-членів. На цьому етапі, сформувавши спільний ринок, країни 

переходять до гармонізації економічної політики з обмеженою метою – 

недопущення дискримінації між економічними операторами держав-членів. 

П’ятий етап – це повна економічна інтеграція. Вона передбачає повну 

уніфікацію грошово-кредитної, податкової, соціальної та антикризової 

політик, створення наднаціональної влади, рішення якої для держав-членів 

уже є обов’язковими. Отже, процес європейської інтеграції пройшов шлях від 

створення зони вільної торгівлі, митного союзу, спільного ринку, 

економічного та валютного союзу до створення союзу політичного [374, 

с. 45-49]. 

Концепція Баласси розкриває логіку поступового руху економічної 

інтеграції, що відтворилася у хронології розвитку процесів інтеграції в межах 

Євросоюзу. Однак ми вважаємо, що ця концепція була б занадто 

ідеалістичною, якби не реалістичні процеси у Європі. Звісно, перші чотири 

етапи інтеграції історично мали місце у процесі розвитку Євросоюзу. 

Елементом п’ятого етапу є заснування власне європейського інтеграційного 

об’єднання із «триопорною» структурою. Проте не в усіх сферах держави-

члени погодилися передати свою суверенну компетенцію наднаціональній 

владі (приміром, у зовнішній політиці, оборонній політиці, політиці безпеки). 

Цим пояснюється провал Угоди про запровадження Конституції для Європи. 

Тим часом Лісабонські Договір про Європейський Союз (ДЄС) та 

Договір про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС), що набрали 

чинності 1 грудня 2009 р., підтверджують концепцію Дж.-М. Фавре [374, 34] 

про політичний союз як найвищий рівень європейської інтеграції. Однак, 

відповідно до «компромісного» рішення держав-членів, цей договір не надає 
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Євросоюзові виключної компетенції у сфері оборони та спільної зовнішньої 

політики. Отже, можна зробити висновок про те, що концепція Б. Баласси 

виправдовує себе стосовно процесів європейської економічної інтеграції, а не 

європейської «політичної» інтеграції.  

У цьому зв’язку дослідження іншого вченого, Алі М. Ель-Аграа [369, 

с. 158], дають повне уявлення про переваги створення зони вільної торгівлі та 

митного союзу. Серед таких переваг дослідник називає: 

 зростання ефективності виробництва внаслідок розширення 

спеціалізації згідно із законом порівняльних переваг; 

 збільшення обсягу виробництва завдяки кращому використанню 

ефекту економії масштабу виробництва, що виникає як наслідок збільшення 

розмірів ринку; 

 зміцнення переговорних позицій на міжнародній арені, що дає змогу 

досягати поліпшених умов торгівлі; 

 зміни у сфері ефективності виробництва, які стають необхідними 

внаслідок посиленої конкуренції; 

 породжені прискоренням науково-технічного прогресу зміни, що 

позначаються як на кількості, так і на якості факторів виробництва. 

За Ель-Аграа, вищі форми економічної інтеграції дають додатковий 

позитивний ефект унаслідок: збільшення мобільності факторів виробництва у 

процесі зникнення бар’єрів, що заважають транскордонній торгівлі; 

координації грошово-кредитної та податкової політики; забезпечення повної 

зайнятості та прискореного економічного зростання [369, с. 85]. 

Можна погодитись і з постулатом Д. Мітрані про примат економіки 

над політичною співпрацею [453, с. 36]. Дослідник вважав, що секторальна 

інтеграція поступово переростає в нову систему з автономною інституційною 

структурою. Підтвердженням такої теорії може служити еволюція 

європейських інтеграційних відносин зі сфери вугілля та сталі й атомної 

енергії (ЄОВС, Євратом) до широкої компетенції європейських співтовариств 
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у сфері торгівлі товарами (ЄЕС і згодом ЄС). Продовжуючи цю думку, 

Е. Хаас, який уперше вивів теорію неофункціоналізму, зауважував, що 

інтеграція змінює не тільки форму, а й зміст діяльності [384, с. 117]. Така 

система, за словами вченого, має діяти як єдине політичне ціле. З огляду на це 

теорія неофункціоналізму звертається до аналізу становлення європейських 

співтовариств як політичної системи (т. зв. «community method»). Е. Хаас 

розглядає інтеграцію як процес, у якому «національні актори переконуються в 

доцільності перенесення своєї лояльності, політичної активності в бік нового 

політичного центру, інститути якого володіють повноваженнями і 

претендують на такі повноваження щодо національних держав» [384, с. 18].  

Також Д. Мітрані досліджував багатонаціональний інтеграційний 

процес, який можна визначити як добровільне заснування (через договір, 

укладений між незалежними державами) спільних інституцій та поступове 

вироблення їхніх спільних політик, що керуватимуться спільними цілями й 

інтересами. Оскільки він є «добровільним», то багатонаціональний 

інтеграційний процес, вочевидь, відрізняється від будь-якої форми 

примусового врядування чи коаліції націй або держав. Слід відрізняти 

«багатонаціональний» (‘multinational’) інтеграційний процес між декількома 

націями від «міжнародної (‘international’) інтеграції» Д. Мітрані [453], до якої 

залучені всі або більшість націй світу. Його також необхідно відрізняти від 

«регіональної інтеграції», концепції, яку використовують для означення 

інтеграції різних держав певного регіону світу, але яку фактично слід було б 

застосувати для пояснення інтеграції окремих регіонів певної держави – 

процесу, що триває в більшості країн світу. Міжнаціональна інтеграція може 

відбуватися всередині однієї країни, де є кілька націй, але в такому разі її 

інституції базуються на федеральній конституції, а не на договорі між 

незалежними державами. 

Поступовий розвиток спільних політик передбачає, що 

багатонаціональна інтеграція є процесом, який безперервно еволюціонує, без 
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чітко визначеної кінцевої дати. Оскільки процес є добровільним, то це 

означає, що незалежні держави можуть приєднатися до нього будь-коли, 

відповідно до процедур і критеріїв, встановлених групою, або ж вийти з нього, 

якщо вони вважатимуть, що спільні політики, розроблені або передбачені 

групою відповідно до визначення більшістю спільних інтересів, уже не 

збігаються з їхніми національними інтересами. 

Західна економічна наука розрізняє «інтеграцію ринків» й «інтеграцію 

політики» [319, с. 341]. Остання так само поділяється на кілька типів: 

економічний федералізм, що є найвищим рівнем міждержавної економічної 

співпраці; інтеграцію європейського типу; менш розвинену регіональну 

інтеграцію, яка не виходить за межі зон вільної торгівлі і митних союзів; 

міжнародно-правове регулювання світової економіки й інших видів 

економічної діяльності в межах СОТ та інших міжнародних економічних 

організацій. Поняття «інтеграція ринків» та «інтеграція політики» існували ще 

до заснування Європейського Співтовариства; єдині національні ринки 

формувалися внаслідок як стихійного розвитку торгівлі та поділу праці, так і 

цілеспрямованої політики держав.  

За словами І. Яковюка пошук оптимальної моделі інтеграційного 

об’єднання був властивий європейцям завжди, але особливо чітко це проявило 

себе на початку ХХІ ст., коли паралельно зі значним кількісним розширенням 

Євросоюз змушений був вдатися до поглиблення інтеграції, а також 

здійснення реформування інституційної структури та процедури ухвалення 

рішень [228]. Погоджуючись із цим твердженням, варто наголосити, що на 

сучасному етапі інтеграції ЄС стоїть перед іще більшими викликами з 

удосконалення та видозміни теорій інтеграції. 

Після референдуму Великої Британії щодо виходу з лав Європейського 

Союзу (Брексіт, англ. Brexit) можливим є відхилення або корегування теорій 
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інтеграції1. Наприклад, П. Крег [352] вважає, що основою, яка може 

похитнутися, буде національна конституційна відповідальність за 

зобов’язання, узяті перед ЄС. Незважаючи на те, що тема Брексіту нині є 

доволі актуальною, доктринальне її вирішення поки що відсутнє, а от наукова 

дискусія зачіпає різні міждисциплінарні сфери дослідження [32, 184, 230]. У 

зазначеному аспекті слід наголосити, що деякі дослідники підкреслюють: у 

сучасному світі інтеграція та дезінтеграція розвиваються асинхронно, як два 

різноспрямовані процеси [184]. Інтеграція та дезінтеграція є об’єктивними 

взаємопов’язаними процесами. Більше того, дезінтеграція формує передумови 

інтеграції на нових кількісних і якісних засадах. Не ставлячи за основну мету 

дослідження зазначеного процесу в Європейському Союзі, варто лише 

наголосити, що теорії лише будуть розвиватися залежно від правового 

оформлення процесів виходу з європейського об’єднання, що в майбутньому 

зумовить видозміну правових відносин Великої Британії з європейськими 

об’єднаннями. 

Отже, доктрина європейської інтеграції слідувала за практикою, 

намагаючись інтерпретувати її в категоріях політичних, економічних, 

соціологічних учень [71]. 

Проаналізовані політичні й економічні теорії європейської інтеграції 

підтверджують історичну хронологію розвитку процесів інтеграції в межах 

ЄС. Причому і функціональні принципи права Європейського Союзу 

відображають динамічний характер еволюції об’єднання, у всій діалектичній 

суперечливості його розвитку через єдність і боротьбу протилежностей. 

Компетенція ЄС зберігає свій гетерогенний характер і після набрання 

чинності Лісабонського договору. Незважаючи на ліквідацію трьохопорної 

структури Європейського Союзу і розширення його компетенції, метод 

                                              
1 Аналіз факторів, що впливали на референдум у Великій Британії, та його наслідків. URL : 

http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/RP13-42/RP13-42.pdf. 

http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/RP13-42/RP13-42.pdf
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/RP13-42/RP13-42.pdf
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скоординованої субординації як і раніше залишається основним засобом 

правового регулювання суспільних відносин, найбільш точно відображає його 

специфіку. 

Правові системи всіх держав не існують ізольовано, а постійно 

взаємодіють між собою. Більше того, історія генезису більшості коли-небудь 

існуючих великих правових систем зазвичай починається із запозичення 

(афінське, римське право, західне право тощо). За словами О. Мережка однією 

з найбільш розповсюджених юридичних форм взаємодії правових систем є 

міжнародні угоди [451, с. 135]. 

Інтеграційні методи вимагають гармонізації, координації та уніфікації 

економічної політики [486]. Вони притаманні, насамперед, регіональним формам 

міжнародної економічної інтеграції. Гармонізація, з одного боку, передбачає 

збереження важелів контролю держави за економічними процесами, а з іншого – 

потребує адаптації національного законодавства до спільно вироблених 

нормативно-правових принципів. У реальній практиці інтеграції гармонізація 

має три головних виміри. По-перше, вона означає створення перерозподільного 

механізму шляхом запровадження системи трансфертів за допомогою 

різноманітних фондів. Так у ЄС були організовані Європейський соціальний 

фонд, Європейський інвестиційний банк, Європейський фонд гарантування 

аграрного розвитку, Європейський фонд регіонального розвитку та ін. По-друге, 

гармонізація всередині інтеграційної спільноти призводить до відповідного 

зниження її рівня із третіми країнами. По-третє, зосередження перерозподілу в 

інтеграційному об’єднанні сприяє процесу централізації [71]. 

Інтенсифікація міжнародно-правової комунікації, економіко-соціальна 

глобалізація та інші фактори зумовлюють необхідність переосмислення ролі 

міжнародного права в системі національного законодавства країн. У нашому 

випадку ці фактори ще більше підсилюються з огляду на проголошене 

прагнення – стратегічну мету України – до вступу у Європейський Союз, де 

одним із визначальних елементів є зближення законодавства. На шляху 
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наближення правової системи України до правової системи ЄС існує низка 

проблем як суто практичного, так і теоретичного характеру. 

С. Булмер та М. Бурч виділяють рецепцію як механізм європеїзації 

[341]. Рецепція передбачає сприйняття норм, правил і політики ЄС на 

національному рівні. Рецепція законодавства Європейського Союзу – процес 

транспонування правової системи, її частини та/або правової культури 

співтовариства до правової системи України [295]. 

Ще в середині 60-х рр. деякі французькі, англійські й італійські 

економісти піддали критиці неоліберальні підходи до економічної інтеграції 

та запропонували інші моделі, що отримали назву «структурна школа». 

Головною проблемою регіональної інтеграції, на думку представників цієї 

школи, є визначення оптимального співвідношення національних програм 

господарської політики із забезпеченням вигод, що є наслідком міжнародної 

співпраці. На відміну від ринкових позицій, акцент зроблено на позитивній 

інтеграції, тобто на узгодженні тих чи тих галузей економічної і соціальної 

політики між урядами країн, що беруть участь в об’єднанні. П. Стріттен, 

зокрема, розумів під інтеграцією спільну політику зайнятості, спільні 

монетарну та фіскальну політики, а також спільну антимонопольну політику 

[502]. Інакше кажучи, для повної інтеграції важливе не так забезпечення 

абсолютної свободи руху товарів і факторів виробництва, тобто свобода дії 

ринкового механізму, як координація економічної політики держав, що мають 

за мету пом’якшити нерівномірність економічного розвитку окремих країн 

інтеграційного комплексу й окремих регіонів усередині цих країн, а також 

забезпечити усталеність національних платіжних балансів [181, с. 284-291]. 

На етапі інтеграції європейських країн можна спостерігати й теорії 

інтеграції третіх країн до Європейського Союзу. На підставі укладених угод із 

ЄС можна виділяти різні теорії інтеграції до об’єднання. Такими теоріями є 

концепція гнучкої інтеграції, теорія різношвидкісної інтеграції, вибіркова 

інтеграція, концепції «концентричних кіл» і «піонерних груп». 
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Різнорівнева та різношвидкісна інтеграція передбачає, що кожна 

держава-член самостійно визначає, у яких із напрямів розвитку інтеграції або 

окремих інтеграційних заходах вона бере участь і в якому обсязі [329, 328, 447]. 

Ступінь інтеграції держави-учасниці залежить від виконаного обсягу заходів, 

передбачених у попередніх умовах інтеграції. За своєю суттю це є проявом 

принципу «умовності» (conditionality), який є основним у Європейській політиці 

сусідства. При цьому жодна зі сторін не може перешкоджати іншим державам-

учасницям прискорено просуватися до вищого рівня інтеграції. На початку 

зародження цієї концепції, за словами Е. Грабітца, вона була спрямована на 

впровадження федерального політичного союзу в кілька етапів, внаслідок чого 

деякі держави співпрацюють ближче на більш ранній момент часу, а інші – 

наслідуватимуть цей приклад пізніше [384]. 

Згодом професор Ф. Шарпф в аргументуванні пішов далі й 

запропонував постійне співіснування декількох стандартів як основного 

принципу для ЄС. Він запропонував увести різні стандарти для різних груп 

членів на постійній основі, залежно від готовності країн [487]. Ураховуючи 

дискусійність зазначеного питання в самому ЄС, європейська доктрина 

запропонувала навіть класифікацію «різношвидкісної інтеграції» та 

диференціації. Її автором став А. Стаббс. Учений розрізняв часову, 

територіальну та секторальну диференціації [503, с. 284]. Зазначена концепція 

нині представлена й ідеями у сфері зовнішніх зносин Європейського Союзу із 

третіми країнами. Зокрема, К. Дисон [367], Г. Майон [446], А. Стабб [504], 

А. Варлей [520], К. Холзінгер [402] викристалізували концепцію співпраці ЄС 

із третіми країнами на різних рівнях інтеграції. 

Визнаючи потребу в тіснішій співпраці між окремими європейськими 

державами як засобі відновлення інтеграційної динаміки ЄС, Х. Ведрін 

розглядав ідею «змінної геометрії», тобто формування поглибленого 

співробітництва між різними державами в різних сферах європейської 

інтеграції без формального його закріплення і без окремої інституційної 
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системи, як придатнішу до застосування, більш того, як єдиний ефективний 

інструмент функціонування ЄС після розширення на Схід [515, с. 96-97]. 

На тлі такого неоднозначного ставлення до проектів диференційованої 

інтеграції у своєму виступі у Бундестазі 27 червня 2000 р. Ж. Ширак слідом за 

Й. Фішером виклав своє бачення «багатошвидкісної Європи», що ґрунтується на 

необхідності формування відкритої для приєднання «авангардної групи» 

(«groupe pionnier») європейських держав, які воліють брати участь у поглибленій 

співпраці, одразу після підписання нового договору за результатами міжурядової 

конференції в Ніцці. Він виділив три сфери, які було доцільно залучити до 

об’єкта такої співпраці – економічна політика, політика безпеки й оборони та 

боротьба зі злочинністю, тобто всі ті напрями, що регулювались міжурядовою 

процедурою і не входили до комунітарного методу управління [494, 503].  

У європейській доктрині також набуває широкого поширення явище 

конституціоналізації права ЄС, що пов’язується із розширенням 

правотлумачної діяльності Суду ЄС [67]. Вітчизняна доктрина просунулася 

далі й відзначила, що механізм конституціоналізації, який пов’язаний 

передусім з інтеграційними процесами, може функціонувати не тільки у 

внутрішній, а й у зовнішній міжнародно-правовій сфері [204]. 

На сьогоднішній день у відносинах Європейського Союзу із третіми 

країнами відслідковується тенденція до активнішого просування ідей 

європейської інтеграції, причому з різними регіонами на різних стадіях 

інтеграції. І вирішальним для розвитку європейської економічної інтеграції є 

принцип захисту ринкової економіки з метою ефективного функціонування 

внутрішнього ринку. 

У цьому зв’язку в європейській доктрині набуває поширення теорія 

«європеїзації». Р. Ландрех, зокрема, називає європеїзацію поступовим процесом 

переорієнтації форми політики держави щодо залучення політичної та 

економічної динаміки ЄС до частини організаційної логіки національної 

політики [420, с. 69-88]. Конкретизує зазначене твердження Т. Бьорзель, який 
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вважає це процесом, за допомогою якого внутрішні напрями національної 

політики держави стають дедалі більш схильними до європейської політики 

[339, с. 573-596]. За своєю суттю цей процес має дві форми – процес європеїзації 

всередині Європейського Союзу та поширення його права на треті країни за 

рахунок імплементації положень об’єднання у правопорядки третіх країн. 

Власне бачення концепції демонструють Т. Рісс, М. Коул і 

Дж. Капарозо. Європеїзація, на їхню думку, означає виникнення і розвиток на 

європейському рівні особливих структур управління, а саме – політичних, 

правових і соціальних інститутів [484]. Основне завдання таких установ 

зводиться до налагодження взаємодії між державами – членами ЄС та 

інститутами об’єднання. 

Більш розширене тлумачення концепції європеїзації подали C. Балмер 

і C. Радаеллі. Вони визначають європеїзацію як формування, поширення та 

інституціоналізацію формальних і неформальних правил, процедур, 

політичних парадигм, способів дій, спільних переконань і норм, які спочатку 

були розроблені і консолідовані на рівні Європейського Союзу, а згодом 

інкорпоровані в національне законодавство його держав-членів [342]. 

Загалом можна стверджувати, що право ЄС пройшло тривалий час 

свого формування та, по суті, спричинило виникнення «особливого 

правопорядку», який характеризується як sui generis [13, с. 36]. При цьому 

доктрина наголошує, що і сам правопорядок ЄС постійно зазнає змін 

внаслідок свого формування та розвитку. Тим самим правопорядок стає 

«живим» правом, що постійно еволюціонує. 

Отже, доктрина європейської інтеграції слідувала за практикою, 

намагаючись інтерпретувати її в категоріях політичних, економічних, 

соціологічних учень. Інтеграцію в межах Європейського Союзу можна 

розглядати як унікальне явище, що не має своїх аналогів у світовій практиці. 

Проаналізовані теорії європейської економічної інтеграції 

підтверджують історичну хронологію розвитку процесів інтеграції у форматі 
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Євросоюзу. Теорія рівнів європейської інтеграції Б. Баласси загалом 

відображає історичні етапи створення та функціонування Європейського 

Союзу. І на сьогоднішній день в Україні відбувається активна фаза інтеграції 

до права співтовариства у зв’язку із механізмами імплементації Угоди про 

асоціацію з ЄС. 

 

1.2. Методологічно-історичний аналіз еволюції угод про асоціацію в 

практиці Європейського Союзу 

 

У міжнародному праві термін «асоціація» має кілька значень. Він може 

означати неповне членство у міжнародній організації, або назву об’єднання 

держав. Поняття «асоціація» в міжнародному праві є доволі різнобічним і 

багатозначним. 

У міжнародно-правовій доктрині поняття «асоціація» розглядається у 

кількох значеннях [1, с. 315-316]: 

 як одна із форм взаємодії міжнародної організації із третіми країнами у 

випадку, коли організація свідомо створює перешкоди прийому нових членів з 

огляду на значимість наслідків, які може мати статус члена для діяльності 

самої організації; 

 як організаційно-правова форма, що використовується з метою 

встановлення постійного зв’язку із третьою державою, внаслідок якого 

створюються взаємні права й обов’язки; не маючи статусу члена і 

перебуваючи поза організацією, відповідна держава співпрацює з нею лише 

частково; 

 асоціація походить від угоди ad hoc між організацією і відповідною 

державою й може реалізуватися за найрізноманітніших умов залежно від 

конкретного випадку [466, с. 356]; 

 поняття «асоціація» входить до ширшої категорії «угоди про 

належність», що охоплює різні форми участі держави в діяльності 
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міжнародної організації, які не передбачають набуття такою державою 

повноправного членства в останній [44, с. 30].  

На засадах асоціації побудовано також відносини Євросоюзу з так 

званими заморськими країнами і територіями, які є залежними від держав-

членів (Данії, Франції, Нідерландів та Великої Британії), європейських 

інтеграційних об’єднань між країнами та територіями. Правовими засадами 

для відносин у формі асоціації з цими країнами та територіями служать 

ст. 198-204 ч. IV ДФЄС. Список заморських країн і територій наведено в 

дод. II до цього договору. 

Практика міжнародних організацій свідчить про те, що під зазначеним 

терміном розуміють й особливу участь країни в діяльності інституційного 

механізму організації. Саме із цього випливає поняття «асоційованого 

членства». Цікавим є той факт, що запровадження терміна «асоціація» було 

ініційовано Францією задля збереження її відносин із колишніми колоніями та 

залежними територіями [4]. Наслідком чого, на думку Вольфа-Генриха фон 

Лайпцига, стала поява «констатуючої асоціації», як форми нового, 

післяколоніального «устрою» у відносинах Європи з великою групою 

африканських, карибських і тихоокеанських країн. 

Практика Європейського Союзу значно відрізняється від 

функціонування інших міжнародних організацій. 

Євросоюз не передбачає участі третіх країн у діяльності його 

інститутів. Найпоширенішою економічною основою асоціації є зона вільної 

торгівлі, учасники якої зберігають власні митні збори і торговельні обмеження 

при імпорті товарів із третіх країн. Створення зони вільної торгівлі лежить в 

основі асоціації ЄС із країнами Середземномор’я, Центральної та Східної 

Європи і країнами Європейської асоціації вільної торгівлі. Як зазначає 

Р. Петров, такі угоди стали «одним із найбільш упізнаваних брендів 

зовнішньої політики Союзу» [469, с. 315].  
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У світлі набуття чинності Лісабонською угодою (з 1 грудня 2009 р.), 

правова база для укладання угод про асоціацію ЄС складається з низки статей 

ДФЄС. Базовою у цьому розумінні є ст. 217, де стверджується: «Союз може 

укладати угоди про асоціацію з однією або більше третіми країнами або 

міжнародними організаціями з метою встановлення асоціації, що передбачає 

взаємні права та обов’язки, спільні дії та спеціальні процедури» [55]. 

Для української доктрини європейського права проблема правової 

природи асоціації ЄС із третіми країнами загалом та питання визначення 

передумов створення асоціації, зокрема відносини з Україною, є новими і 

поки що недостатньо вивченими. 

Угода про вільну торгівлю між Україною та країнами Європейської 

асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) стала першим етапом на шляху до відносин 

асоціації з Європейським Союзом і, по суті, першою преференційною 

торговельною угодою, укладеною після приєднання України до СОТ. 

Укладання та ратифікація угоди про асоціацію між Україною і Європейським 

Союзом зумовлює необхідність ґрунтовного вивчення поняття «асоціації» для 

правопорядку України.  

Виокремлюючи специфічні правові аспекти угод про асоціацію, які 

укладає ЄС, більшість вітчизняних учених усе ж утримується від їхнього 

комплексного аналізу і зазвичай розглядають їх у межах вивчення правового 

регулювання зовнішніх зносин Євросоюзу. Лише поодинокі праці присвячені 

винятково питанням дослідження правового статусу асоціації у практиці ЄС, 

серед яких слід виділити дослідження В. Муравйова, І. Березовської, 

М. Микієвича, Р. Петрова. 

З моменту відкриття переговорного процесу щодо укладання нової 

двосторонньої угоди між Україною та Європейським Союзом у 2008 р. 

постало питання щодо її правової основи. Річ у тім, що підписані на той 

момент і чинні від грудня 2009 р. Лісабонські договори про Євросоюз та його 

функціонування містили додатково ще одну статтю – ст. 8 Договору про 
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Євросоюз – якою передбачалося укладання угод із країнами-сусідами. Угоди, 

які можуть бути укладені на засадах ст. 8, не є угодами про асоціацію. Їх 

можна віднести до таких, що становлять нову категорію спеціальних угод про 

партнерство і співпрацю. Вони стосуються обмеженої кількості європейських 

країн, на які не поширюється політика Східного партнерства. Цілком 

можливо, що їх можуть укладати з метою підготовки країн-сусідів до відносин 

у межах асоціації з ЄС. 

Передбачалося, що зазначена стаття стане основою для нового типу 

договорів для країн, на які поширюється Європейська політика сусідства. На 

сьогоднішній день жодної такої угоди не було підписано. Запропонована 

політика Східного партнерства поставила крапку в усіх політичних і 

юридичних дебатах щодо правової основи угоди з Україною [96]. Відповідно 

до Повідомлення Комісії ЄС 2009 р. чітко визначені правові основи нового 

договірного двостороннього механізму – угоди про асоціацію, що будуть 

містити основну мету – створення поглибленої зони вільної торгівлі. 

Відсутність чіткого правового регулювання відносин асоціації в 

установчих документах Євросоюзу, різноманітність і специфічність практики 

їхнього створення зумовлює постійний інтерес європейських правознавців до 

формулювання концепції асоціації у праві Євросоюзу та визначення 

передумов укладання угод про асоціацію ЄС із третіми країнами. 

У численних наукових працях представників європейської правової 

школи (M.-A. Годісар, E. Коломбо, М. Маресо, П. Пескатор, Ж. Ро, M. Фалон 

та ін.) відображено різні підходи до визначення поняття асоціації з ЄС, 

класифікації угод про асоціацію, здійснення аналізу відповідних договірних 

положень. Найчастіше питання, пов’язані зі створенням асоціацій, 

розглядаються при дослідженні зовнішніх зносин ЄС, аналізі судової 

практики чи характеристиці договорів, які може укладати об’єднання. 

Досить вдалим є визначення відносин асоціації у вітчизняній доктрині, 

що подала у своєму дослідженні І. Березовська, яка вважає: «асоціація ЄС із 
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третіми країнами і міжнародними організаціями може бути визначена як 

встановлення між об’єднанням і третьою країною чи міжнародною 

організацією привілейованих договірних взаємовідносин, що 

започатковуються для досягнення спільних цілей, реалізацію яких здійснюють 

паритетні органи, здатні приймати обов’язкові для сторін рішення, і в межах 

яких забезпечується часткова участь асоційованого партнера у правопорядку 

Співтовариства» [10]. 

Нечіткість визначення асоціації в установчому договорі відзначають 

багато теоретиків європейського права. Зокрема, французький правознавець 

М. Годісар зауважує, що, передбачивши можливість укладання угод про 

асоціацію, які характеризується «взаємними правами й обов’язками, 

спільними діями та особливими процедурами», автори цього договору «по 

суті, не виявили ані природи, ані інтенсивності зв’язків, що можуть бути 

створені в її рамках» [506]. Однак, як зазначав Ж. Верховен, критерії, наведені 

у ст. 217, не дають змоги чітко визначити суть угод про асоціацію, оскільки 

більшість угод, укладених ЄС, справді відповідає критеріям, якими 

характеризують асоціацію [516]. 

Асоціація характеризується участю асоційованої країни в досягненні 

цілей ЄС, рівноправністю асоційованих зв’язків і своєрідним інституційним 

механізмом. По суті, асоційована країна певною мірою об’єднується з ЄС і 

поділяє деякі його цілі: угода про асоціацію чітко регулює відносини між 

сторонами, уточнюючи, які саме цілі ЄС поділяє асоційована країна. Проте 

асоціація залишається інструментом міжнародно-правових договірних 

відносин між суб’єктами міжнародного права [9; 10]. Оскільки асоціація 

започатковує тривалі зв’язки, то це зумовлює необхідність створення спільних 

інституцій, покликаних забезпечувати регулярне співробітництво між 

сторонами. З огляду на це один із найвідоміших у європейській доктрині 

дослідників правової природи асоціації П. Пескатор визначив її як «тривалі, 
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узагальнені й інституціолізовані відносини співробітництва, що передбачають 

участь третьої країни в цілях співтовариства» [475, с. 249]. 

Аналіз міжнародних угод про створення асоціацій, які ЄС укладає із 

третіми країнами, свідчить про те, що такий вид угоди застосовують лише 

тоді, коли між сторонами передбачається встановити спеціальні відносини. 

Однак асоціації можуть створюватися з різними цілями, що значною мірою і 

визначають їхню природу. Отже, можна з упевненістю констатувати, що 

рівень інтеграції третьої країни відображається у тексті відповідної угоди про 

асоціацію. Тим самим підтверджується концепція «різношвидкісної 

диференційованої інтеграції» ЄС із третіми країнами. Уперше термін «Європа 

різних швидкостей» був запропонований у 1975 р. депутатом Європарламенту 

Л. Тіндемансом [511]. Цей принцип характеризує ситуацію, коли не всі 

держави – члени ЄС можуть або хочуть інтегруватися однаковими темпами. 

Це вимагає спеціальних заходів для погодження інтересів різних груп держав. 

Уперше на практиці різношвидкісну інтеграцію дозволили в межах 

Європейської валютної системи. 

У доктрині розрізняють асоціацію з метою подальшого вступу до 

Європейського Союзу та асоціацію як особливу форму співпраці. Із цього 

приводу П. Пескатор зазначав, що юридичний характер асоціації значно 

відрізняється залежно від того, чи має вона на меті лише організувати 

співробітництво між співтовариством та асоційованим партнером, чи, крім 

цього, передбачає складніші економічні та юридичні зобов’язання [511, 

с. 256]. 

Асоціація з перспективою приєднання є перехідним режимом, у межах 

якого забезпечується поступове зближення асоційованої країни з ЄС та 

відбувається її підготовка до майбутнього вступу в Євросоюз. Асоціація 

другого виду є організаційно-правовою формою, що забезпечує найвищий 

рівень співробітництва між ЄС і третіми країнами, з якими у співтовариства 

існують особливі історичні, географічні чи політичні зв’язки, або служить 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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заміною вступу до Євросоюзу, якщо третя країна поки що не готова чи не 

бажає ставати його членом, хоча хотіла б мати преференційні стосунки з 

європейськими інтеграційними організаціями. 

Однак слід підкреслити, що внесення в угоду про асоціацію положень 

про майбутнє приєднання асоційованого партнера до ЄС має економічне, 

політичне, але не юридичне значення [10]. По суті, зміст ст. 217 a priori не є 

обмеженим: не передбачивши жодних особливих положень, у статті не подано 

жодних відмінностей між асоціацією з метою приєднання та асоціацією як 

формою співпраці. 

Необхідно відмітити, що ст. 217 ДФЄС не встановлює якихось вимог 

до угод про асоціацію. У ній просто йдеться про те, що асоціація передбачає 

«взаємні права та обов’язки». Тим самим підкреслюється: спільною метою 

будь-якої асоціації з ЄС є створення правових рамок для привілейованих 

відносин без визначення чітких правил щодо можливого змісту останніх. До 

певної міри цю прогалину було заповнено рішеннями Суду ЄС, який 

встановив мінімальні та максимальні стандарти щодо змісту угод про 

асоціацію [9]. 

Характерною особливістю договірної практики Європейського Союзу, 

що склалася за весь час існування європейських інтеграційних об’єднань, є 

поширення впливу права ЄС на внутрішні правопорядки третіх країн [141, 

138]. Обсяг такого поширення залежить від цілей відповідної міжнародної 

угоди ЄС. Основу правових норм, за допомогою яких забезпечується такий 

вплив права Євросоюзу, становить спільний доробок – acquis. У межах угод 

про асоціацію, які зазвичай забезпечують найвищий рівень співпраці між ЄС 

та третьою країною, вплив права ЄС на правопорядки третіх країн 

здійснюється в найбільшій мірі [7]. 

Практика Суду ЄС відіграє важливу роль у процесі становлення 

інституту асоціації [9]. Різні види угод про асоціацію він розглядав, зокрема, у 

справах Бресціані, Хейгеман, Демірель, Пабст, Кус, Анастасійо та ін. Одним з 
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основних питань, що перебували на розгляді Суду ЄС, є питання прямої дії 

норм угод про асоціацію. 

У справі Pabst Суд ЄС визнав, що угода про асоціацію співтовариства і 

Греції здатна містити норми, які мають пряму дію [738]. Суд підкреслив, що 

ця угода містить положення, які «мають на меті підготувати вступ Греції до 

Співтовариства». У цьому контексті Суд окремо виділив існування положень, 

спрямованих на створення митного союзу, гармонізацію 

сільськогосподарської політики, запровадження вільного руху працівників й 

інші заходи, адаптовані до вимог права співтовариства. У справі Анастасійо 

[779] йшлося про пряму дію деяких норм Протоколу 1977 р. до Угоди про 

асоціацію, укладеної між Кіпром і Співтовариством. Основний спір 

стосувався імпорту до Великої Британії деяких сільськогосподарських 

продуктів, що походили з північної частини острова, контрольованого 

турецькою громадою. Аналізуючи цю угоду, Суд ЄС підкреслив, що вона 

«спрямована на поступову ліквідацію перешкод товарообігу між 

Співтовариством і Кіпром» і містить систему преференційних тарифів при 

імпорті до ЄС. Оскільки, на думку Суду, «відповідні правила Протоколу 

1977 р. щодо походження продуктів мають істотне значення для визначення 

продуктів, які можуть підпадати під дію угоди, а отже й під преференційний 

режим... вони передбачають ясні, чіткі й безумовні зобов’язання сторін і 

підлягають прямому застосуванню в національних судах». 

Основоположне значення у формуванні правової природи асоціації має 

рішення Суду ЄС у справі Демірель від 30 вересня 1987 р. [756]. За висновком 

генерального адвоката М. Дармона, який вів цю справу, вона є найвідомішим 

провадженням Суду ЄС з приводу угод про асоціацію. Справа стосувалася 

Анкарської угоди про асоціацію між Співтовариством і Туреччиною, а саме – 

питання про можливість турецьких громадян користуватися правом вільного 

руху працівників. Безперечно, одним із найважливіших принципів, 

сформульованих Судом ЄС у згаданій справі, є визнання того, що угода про 
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асоціацію створює спеціальні привілейовані відносини із країнами-нечленами, 

внаслідок чого останні мають певною мірою брати участь у системі 

Співтовариства. Іншими словами, тут не йдеться про участь в інститутах 

Європейського Союзу, проте передбачається, що сфера співпраці останнього з 

асоційованими країнами визначається acquis (т. зв. спільним доробком ЄС) 

[10]. Цей термін використовують у праві Євросоюзу для визначення 

сукупності норм, судових рішень, доктринальних понять тощо, що виникли за 

час існування європейських інтеграційних організацій і мають сприйматися 

країнами – претендентами на вступ до ЄС беззастережно, тобто як те, що не 

може бути предметом переговорів [142, с. 6]. 

В уже згаданій справі Демірель Суд ЄС підкреслив, що угода про 

асоціацію створює особливі привілейовані відносини із третьою державою, 

яка має хоча б частково брати участь у режимі ЄС. Особливість цих відносин 

виявляється і в ширшій компетенції органів асоціації, і в більш загальному та 

систематизованому характері договірних положень. Нерідко для набрання 

угодами про асоціацію чинності передбачено спеціальну процедуру, тоді як у 

випадку з торговельними угодами взаємовідносини сторін зазвичай 

регулюються загальним міжнародним правом, якщо тільки сторони не 

домовилися про інше [10, с. 36-39]. 

Суд ЄС у справі Кзібер ухвалив, що угода про співробітництво з 

Марокко (від 1976 р.) «спрямована на сприяння економічному розвитку 

Марокко», проте Суд відмічає відмінність між цією угодою й угодою про 

асоціацію (і приєднання), роблячи висновок, що зазначена угода засновує 

співпрацю, «не маючи на меті асоціації чи майбутнього приєднання Марокко 

до Співтовариства».  

Беручи до уваги велику кількість сфер, які може регулювати угода про 

асоціацію, французький професор права К. Блюман вважає, що така угода є 

своєрідним lex generalis порівняно з торговельною угодою, яка може бути 

порівнянною з угодою про асоціацію лише в деяких сферах [506]. Подібним 
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чином угоду про асоціацію розглядає й інший правознавець, В. Хальштейн, на 

думку якого вона має охоплювати весь простір, що існує між торговельною 

угодою й угодою про приєднання [74, 105]. 

Розглядаючи питання способів тлумачення угод про асоціацію, у 

справі Polydor v Harlequin Record Shops 1982 р. Суд ЄС визнав, що: «... така 

схожість термінів не є достатньою підставою для зміни Угоди ..» [734]. Суд 

таким чином зробив відсилання до контексту і цілей угоди і наголосив на 

відсутності нормативно-правових актів на рівні співтовариства для досягнення 

однорідності його права в контексті відносин між співтовариством і 

Португалією. Повторюючи позицію щодо відмінностей між цілями договору й 

угоди про асоціацію, у справі Hauptzollamt Mainz v. Kupferberg Суд ЄС 

постановив, що положення угоди про асоціацію не можуть тлумачитися 

шляхом застосування простої аналогії з положеннями Договору і тому 

повинні тлумачитися з урахуванням їхніх власних цілей [735]. 

Більшість угод про асоціацію та партнерство між ЄС та іншими 

країнами містять так звані «положення про зближення законодавства», у яких 

передбачено зближення законодавства третіх країн з acquis. Наприклад, 

«положення про зближення законодавства» в угодах про стабілізацію та 

асоціацію між ЄС та балканськими країнами передбачають двохетапний 

процес зближення законодавства (Угоди про стабілізацію та асоціацію були 

укладені з Боснією та Герцоговиною, Хорватією, Македонією (повна назва – 

Колишня Югославська Республіка Македонія), Сербією та Албанією). 

Перший етап цього процесу мав на меті зближення національного 

законодавства балканських країн із «визначеними фундаментальними 

елементами acquis у сфері внутрішнього ринку ЄС та інших сферах, 

пов’язаних із торгівлею» [649]. У цьому разі успішна «добровільна» 

імплементація acquis – ключова передумова лібералізації доступу товарів і 

послуг із балканських країн у ЄС [353, с. 67-94]. 
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У монографії Г. ван дер Лу угоди про асоціацію чітко визначаються як 

рамкові двосторонні документи, у яких сформульовано зобов’язання сторін, 

що доповнюються двосторонніми актами нижчого рівня [437]. 

Для врегулювання відносин у різних сферах, не обмежуючись 

винятково торговельною сферою, у Євросоюзу є тільки одна правова база для 

укладання угоди про асоціацію – ст. 217 ДФЄС. Варто зауважити, що ДФЄС 

передбачено особливу процедуру, яка передує підписанню та набранню 

чинності угоди про асоціацію. Спочатку Рада ЄС ухвалює директиви з 

ведення переговорів щодо нової угоди із третьою країною. 

Після закінчення переговорів, Рада ЄС на пропозицію Європейської 

комісії після схвалення з боку Європейського парламенту ухвалює рішення 

щодо укладання угоди. Разом із підписанням сторони можуть домовитися про 

«тимчасове застосування угоди перед набуттям чинності» (ст. 218 п. 5). У 

цьому контексті йдеться про так звані тимчасові угоди, що діють до 

формального закінчення процесу ратифікації національними парламентами 

держав – членів ЄС. Тимчасова угода набуває чинності після ратифікації 

парламентом країни, яка є стороною в угоді з ЄС й охоплює погоджені 

сторонами сфери виключної компетенції. Водночас офіційне підписання 

угоди про асоціацію дає старт процесу ратифікації серед держав – членів ЄС. 

Цей етап вимагає від країни, з якою підписується угода про асоціацію, 

ґрунтовної роботи в межах двосторонніх зв’язків з окремими країнами – 

членами ЄС та їхніми національними парламентами для забезпечення 

позитивних рішень. Процес може тривати 2–5 років, після чого, у разі 

завершення кола ратифікації, угода про асоціацію набуває чинності. 

В останні два десятиліття ЄС уклав низку двосторонніх і 

багатосторонніх угод без попереднього започаткування процесу приєднання 

(non-pre-accession agreements), які об’єднують країни – нечлени ЄС, у певній 

мірі, у частині внутрішнього ринку ЄС, зобов’язавши ці країни застосовувати 
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частини законодавства ЄС. Це, зокрема, угоди про стабілізацію та асоціацію з 

Албанією 2009 р.[653] та Чорногорією 2010 р. [667]. 

Паралельно із процесом розширення щодо Туреччини2 та Західних 

Балкан3, за словами А. Лазовські, ЄС розробив щільну і складну мережу 

правових відносин зі своїми європейськими та неєвропейськими сусідами, які 

привели до захоплюючої, але складної «головоломки» правових режимів [424]. 

Так, за словами Г. ван дер Лу, ключовим інструментом угоди про 

асоціацію з Україною, й особливо її торговельної частини, для забезпечення 

інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС є внесення низки положень, що 

зобов’язують Україну застосовувати, реалізувати або включити у своє 

внутрішнє право відповідне законодавство ЄС [437]. За словами професора 

М. Маресо, Угоду про асоціацію з Україною можна з упевненістю вважати 

«європейською інтеграційною угодою» [438]. Він уживає цей термін для 

позначення обмеженої групи міжнародних угод, укладених ЄС, що 

зобов’язують третю країну застосовувати право ЄС або здійснювати вибір 

законодавства ЄС для удосконалення національного законодавства. Із ним 

погоджується професор Е. Шищак, яка наголошує, що зазначена угода є 

«новаторською формою зовнішніх зносин ЄС у вигляді пропонування нового 

типу економічної інтеграції без членства в ЄС: інтеграційно-орієнтована 

угода» [505]. Однак деякі представники доктрини не виділяють такого нового 

формату двосторонніх відносин. К. Пітерс, зокрема, називає двосторонні 

угоди інструментом процесу інтеграції третіх (сусідніх) країн до 

                                              
2 Туреччина вже підписала в 1963 р. угоду про асоціацію з Європейським економічним 

співтовариством («Угода Анкара»), що спрямована на «полегшення приєднання Туреччини 

до спільноти на більш пізній термін» і яка досі є правовою основою для відносин 

Туреччини з ЄС [581]. Туреччина стала «державою-кандидатом» з 1999 р. Переговори про 

її вступ почалися у 2005 р., проте вони йдуть у повільному темпі [440].   
3 Країни Західних Балкан отримали чітку перспективу членства, оскільки вони стали 

кандидатами або потенційними кандидатами в межах процесу стабілізації та асоціації й 

уклали двосторонні стабілізації та угоди про асоціацію з ЄС [651, 653, 667]. Переговори 

про вступ були запущені із Сербією і Чорногорією. А Хорватія стала першою західною 

балканською країною, що вступила в ЄС 1 липня 2013 р. [426].  
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європейського внутрішнього ринку [476], однак не виділяючи певних 

особливостей угод. Можна стверджувати, що це лише поодинокі випадки у 

сучасній західній доктрині. Професори А. Лазовські та М. Маресо 

сформулювали та надали критерії для визначення цього феномена. Доктрина 

раніше не використовувала поняття «інтеграційні угоди», а зверталася до 

моделей «розширений принцип двосторонніх відносин» чи «розширений 

принцип багатосторонніх відносин» для визначення міжнародних угод, 

підписаних ЄС, які накладали зобов’язання на треті країни застосовувати 

певні аспекти acquis ЄС. За словами А. Лазовські, ці угоди виходять за рамки 

наближення законодавства й означають чітке зобов’язання застосовувати 

частину acquis ЄС. На думку вченого, поняття «застосування» відрізняється 

від «найкращих спроб» наближень положень, які за своєю суттю ні до чого не 

зобов’язують і які використовуються в угодах ЄС з іншими третіми країнами 

[424]. М. Маресо застосовує інший чіткий критерій для класифікації угод, 

підписаних ЄС, як «інтеграційних угод» [439]. Він звертає увагу на те, що 

очевидною метою угоди є встановлення форми правового наближення між 

країнами-партнерами, що  не є достатньою умовою для того, щоб угоду 

класифікувати як інтеграційну. Учений наголошує: угоду із третьою країною 

можна вважати інтеграційною лише в тому випадку, якщо на третю країну 

поширюються положення права ЄС. Отже, інтеграційна угода замінює 

частину acquis ЄС у внутрішньому законодавстві третьої країни з метою 

досягнення часткової інтеграції у певних сферах та політиках ЄС. Зовсім 

протилежний підхід до цього правового феномена має Ч. Рапопорт. Стосовно 

міжнародних угод, підписаних ЄС із третіми країнами, що вважалися 

наближеними до інтеграції з об’єднанням, автор проводить розмежування між 

угодами, які надають «нормативне зрівнювання для створення інтегрованого 

правового простору» й угодами «нормативного зближення». Ч. Рапопорт 

зазначає, що попередня група угод, яка є наближеною до поняття 

інтеграційних угод Європейського Союзу, відповідає «наявності тривалих 
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зобов’язань acquis ЄС з боку партнерів та [...] створення однакових механізмів 

її тлумачення для інтегрованих правових галузей» [482]. 

Вважаємо, що концепція інтеграційних угод ЄС більше належить не до 

специфічної чітко визначеної групи ідентичних чи подібних угод, а до 

неоднорідної групи угод, які пов’язуються між собою одним або декількома 

інтеграційними елементами. Отже, для визначення декількох критеріїв для 

класифікації інтеграційної угоди ЄС можливим варіантом є розгляд 

зазначених угод за шкалою від «базових» інтеграційних угод (тобто угод, де 

дотримуються одного критерію) до «прогресивних» інтеграційних угод (ті, де 

відбувається поєднання всіх критеріїв). 

Отже, підсумовуючи доктринальні дослідження угод про асоціацію, 

слід виділити такі їхні основні характерні риси, якими є запровадження 

посиленої співпраці між сторонами, що передбачає привілейованість відносин 

із відповідною країною, та залучення третьої країни до правової системи ЄС 

через адаптацію норм acquis Союзу та інституційну структуру, побудовану на 

взаємних засадах [1]. Інститут асоціації із третіми країнами, що поступово 

сформувався у праві Євросоюзу, суттєво відрізняється від інституту 

асоційованого членства, використовуваного багатьма іншими регіональними 

та універсальними міжнародними організаціями. Юридична природа асоціації 

ЄС із третіми країнами є, передусім, договірною. На відміну від асоційованого 

членства в інших міжнародних організаціях, основою якого є обмежена участь 

асоційованого члена у статуті організації, асоційовані партнери 

Європейського Союзу не є учасниками установчих договорів об’єднання. 

Юридичним джерелом асоціації з ЄС є спеціальні міжнародні договори про 

асоціацію, укладені на підставі ст. 217 ДФЄС. 

Головними відмінними рисами угод про асоціацію з-поміж інших 

міжнародних договорів Євросоюзу є: 

 запровадження між ЄС та відповідною третьою державою однієї із 

трьох форм економічної інтеграції (ЗВТ, митного союзу або спільного ринку); 
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 значний рівень впливу acquis на правопорядок третьої держави, який 

досягається внесенням у текст угоди відповідних норм права ЄС, що мають 

бути імплементованими, та можливість ухвалення юридично обов’язкових 

рішень спільними органами асоціації та запровадження обов’язку у третьої 

держави узгоджувати своє законодавство та практику його застосування з 

acquis Союзу; 

 наявність умов «еволюційності» та «кондиціональності», спрямованих 

на поглиблення і розширення відносин асоціації; 

 ускладнена процедура укладання зазначених міжнародних договорів на 

рівні ЄС; 

 необмеженість дії угоди в часі. 

Одним із факторів виділення видів угод про асоціацію є історико-

юридичний, що пов’язаний з еволюцією розвитку самого Європейського 

Союзу та зумовлений зміною його установчих договорів. У зазначеному сенсі 

варто особливо підкреслити, що зі зміною самого ЄС змінюються й угоди про 

асоціацію, які він підписує із третіми країнами. У зв’язку із динамічністю 

розвитку права Євросоюзу, що пов’язано із «модернізацією» установчих 

договорів ЄС, змінюється практика об’єднання щодо укладання угод про 

асоціацію. Можна простежити залежність наповнення угод про асоціацію від 

відповідного рівня інтеграції в самому ЄС. 

Наступним етапом укладання угод про асоціацію, що мали на меті 

також поступовий вступ третіх країн до членства в інтеграційному об’єднанні, 

були «Європейські угоди про запровадження асоціації» (з Естонією, Латвією, 

Литвою 1995 р.).  

Із поширенням політики європейської інтеграції на Балканські країни 

запроваджуються угоди про стабілізацію та асоціацію з Албанією 2009 р. 

[653] та Чорногорією 2010 р. [667]. Якщо дослідити в порівняльному аспекті, 

то угоди країн Центральної і Східної Європи та Західних Балкан подібні за 

своєю структурою. У цьому можна переконатися, узявши для порівняння 
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угоду про асоціацію між Польщею та ЄС (яка була підписана 1991 р. й набула 

чинності в 1993 р.) як репрезентативну для країн однієї з останніх хвиль 

розширення, та подібну угоду між Албанією та ЄС (яка була підписана в 

червні 2006 р. та набула чинності у квітні 2009 р.) [653] як типову для країн 

Західних Балкан. Аналіз угод із Польщею та Албанією, зокрема, засвідчує, що 

вони є досить подібними. Більше того, згідно з інформацією переговорних 

раундів між Україною та ЄС, практично всі питання, що фігурують в 

українській угоді про асоціацію, присутні також і в угодах країн ЦСЄ та 

Західних Балкан. З огляду на подібність структур угод та їхнього змісту 

логічно припустити, що під час імплементації української угоди про асоціацію 

доцільно скористатися наявним досвідом цієї групи країн. Окрім подібності 

структур, зазначені угоди мають такі спільні риси, як етапність і пріоритизація 

виконання зобов’язань. Однак відмінною рисою розглянутих вище угод з 

Угодою про асоціацію з Україною є той факт, що всі попередні угоди 

укладалися на момент до набрання чинності останньої редакції установчих 

договорів ЄС. Таким чином, угоди з Молдовою, Грузією та Україною стають 

першими угодами, щодо яких велися переговори, ґрунтуючись на змісті 

Лісабонського договору, який набув чинності з 1 грудня 2009 р. 

Останнім поколінням угод про асоціацію стають угоди, які укладалися 

в межах політики Східного партнерства, – з Молдовою [668], Грузією [669] та 

Україною [570]. За своєю суттю положення зазначених угод спрямовані на 

відкриття ринків за рахунок запровадження «поглиблених і всеосяжних зон 

вільної торгівлі», які відрізняються від класичних ЗВТ.  

Отже, можна відслідкувати своєрідну еволюцію «поколінь» угод про 

асоціацію в договірній практиці Союзу. Так, за словами Р. Петрова, перше 

покоління угод про асоціацію розпочалося з угод із Кіпром, Мальтою та 

Туреччиною з метою утворення митних союзів із цими країнами. Найбільш 

розвиненою основою асоціації для відносин між ЄС та сусідніми країнами, що 

не входять до ЄС, є Європейський економічний простір, який набув чинності 
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1 січня 1994 р. [470]. У межах ЄЕП члени Європейської асоціації вільної 

торгівлі – за винятком Швейцарії – мають тісніші правові відносини з ЄС, ніж 

будь-які інші треті країни. Угода дозволяє трьом країнам – членам ЄАВТ 

брати участь у внутрішньому ринку, за відсутності їхнього членства в ЄС. 

Угода фактично поширюється на застосування левової частки внутрішнього 

ринку ЄС із чотирма свободами (тобто вільне переміщення товарів, осіб, 

послуг і капіталу) [579]. Крім того, вона створила унікальну організаційну 

структуру, що гарантує ефективність і реалізацію ЄЕП і забезпечує 

«гомогенність» його ринку. Отже, три країни – члени ЄАВТ розглядаються як 

найбільш інтегровані сусідні країни ЄС. Незважаючи на те, що Швейцарія 

відкинула модель інтеграції ЄЕП та членства в ЄС, країна є економічно більш 

інтегрованою в [...] ЄС, ніж навіть інші держави – члени об’єднання, за 

словами Л. Гоетшела [379], завдяки укладанню мережі секторальних угод із 

ЄС [643, 644, 645, 646, 647, 652, 656, 657, 658, 663, 664, 665]. Ще один цікавий 

приклад стосується інших європейських країн, що встановили відносини з ЄС, 

серед яких Андорра, Ліхтенштейн, Сан-Марино, Монако і держава Ватикан 

[441]. Ліхтенштейн можна розглядати як найбільш інтегровану в ЄС державу, 

оскільки він, як учасник ЄАВТ, є членом Європейського економічного 

простору і приєднався до Шенгенської зони у грудні 2011 р. 

На відміну від цього, відносини Союзу з Андоррою [654, 655], Монако 

[594] і Сан-Марино [659, 660, 661] регулюються низкою угод, відокремлюючи 

секторальні угоди про співпрацю щодо окремих політик ЄС. Найважливішими 

з них є угоди про створення митного союзу з Андоррою і Сан-Марино, 

двосторонні грошові угоди щодо використання євро і двосторонніх угод про 

оподаткування доходів від заощаджень [655, 661]. 

У практиці ЄС наразі спостерігається тенденція до заміни попередньо 

укладених торговельних угод на угоди про асоціацію. Яскравим таким 

прикладом є відносини ЄС із Мексикою. Первісно була укладена Угода про 

економічне партнерство, політичну координацію та співпрацю з Мексикою 
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1997 р. [635], що набула чинності з 1 жовтня 2000 р., яка діє до моменту 

набрання чинності нової угоди. Зазначена угода містить «високі привілейовані 

положення», які за даними вчених є тотожними з відносинами асоціації [456]. 

Так, у квітні 2018 р. завершилися переговори щодо укладання нової угоди між 

Мексикою та ЄС, яка за правовою природою стає «чистою» асоціацією. 

Крім того, ще однією особливістю правової природи угод про асоціацію 

є відсутність у самій назві угоди терміна «асоціація», наприклад, Угода про 

торгівлю, розвиток і співробітництво з Південно-Африканською Республікою 

1999 р. [631], що набула чинності з 1 травня 2004 р., а на тимчасовій основі 

торговельна частина діє з 1 січня 2000 р. Під час укладання цієї угоди Рада ЄС 

використала правову базу ст. 310 (нині ст. 217 ДФЄС. – Авт.) установчого 

договору ЄС. 

У січні 2016 р. була підписана угода про економічне партнерство з 

Південноафриканським співтовариством розвитку, до якого входить Ботсвана, 

Лесото, Мозамбік, Намібія, Південна Африка та Свазіленд. Ангола має 

можливість у майбутньому приєднатися до цієї угоди. Зазначена угода стала 

першою такою регіональною угодою в Африці, що повністю функціонує після 

того, як у лютому 2018 р. до неї приєднався Мозамбік.  

Ще однією тенденцією в зовнішній практиці ЄС є оновлення існуючих 

угод про асоціацію із запозиченням нових форм співпраці. Так, починаючи із 

2013 р., ЄС веде переговори з Марокко та Тунісом щодо розширення зон 

вільної торгівлі у межах угод про асоціацію. На сьогоднішній день переговори 

ще не завершилися. Причому основою для оновлених ЗВТ стають приклади 

угод, укладених із Молдовою, Грузією та Україною, зокрема в аспекті 

заснування «поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі».  

У світлі масштабного розширення ЄС у 2003 р. започаткував із 

країнами Центральної та Східної Європи Європейську політику сусідства, 

головною метою якої було уникнути появи нових розбіжностей між 

розширеним ЄС та його сусідами і, замість цього, зміцнити процвітання, 
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стабільність і безпеку сусідства ЄС. У 2008 р. у межах Європейської політики 

сусідства Євросоюз започаткував так зване Східне партнерство, метою якого 

була політична асоціація та подальша економічна інтеграція між ЄС і його 

східними партнерами [187]. Саме в межах цієї політики було розроблено 

Угоду про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі у форматі 

ширшої Угоди про асоціацію [544]. 

Важливо зауважити, що мета лібералізації торгівлі в межах ЄПС 

отримала потужний імпульс у контексті «Глобальної стратегії Європи», 

схваленої ЄС у 2006 р. – нового порядку денного торговельної політики, 

викладеної Європейською комісією. Відповідно до цієї стратегії, ЄС має 

укласти всеохоплюючі й амбітні угоди про вільну торгівлю нового покоління, 

серед завдань яких далекосяжна лібералізація послуг й інвестицій та усунення 

нетарифних бар’єрів шляхом зближення законодавства в таких сферах, як 

право інтелектуальної власності, законодавства про конкуренцію, захист 

довкілля тощо. У світлі Глобальної стратегії Європи, ЄК оголосила про свій 

намір у 2006 р. вести переговори щодо укладання «поглиблених і 

всеохоплюючих угод про вільну торгівлю» із сусідами ЄС. У довгостроковій 

перспективі комісія навіть хоче працювати в напрямі створення мережі 

поглиблених і всеохоплюючих ЗВТ між різними країнами ЄПС, які можуть 

перерости в «Сусідське економічне співтовариство» (англ. NEC). Укладання 

угоди про асоціацію, яка повинна передбачати таку ЗВТ, було вперше 

запропоновано Україні у 2008 р., а потім й іншим східним сусідам у 2009 р. у 

межах Східного партнерства. Поглиблені та всеохоплюючі ЗВТ свого часу 

були лише запропоновані середземноморським країнам, що входили до ЄПС, 

головним чином у відповідь на арабську весну. Слід зауважити, що південні 

сусіди ЄС (Алжир [588], Єгипет [587], Йорданія [584], Ізраїль [638], Марокко 

[636], Туніс [615]) уже створили асоціацію з ЄС шляхом укладання угод про 

асоціацію між ЄС та країнами Південного Середземномор’я. Ці угоди вже 

забезпечили поступове встановлення обмежених ЗВТ в торгівлі товарами. 
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Із запровадженням політики Східного партнерства Європейський Союз 

започатковує новий етап укладання угод про асоціацію. У Повідомленні ЄС 

чітко окреслюються нові положення щодо лібералізації торгівлі, які 

відображаються у «поглибленій та всеосяжній зоні вільної торгівлі», що 

значно відрізняється від класичних ЗВТ, про що йтиметься в наступних 

розділах дисертаційного дослідження. 

Цікавим фактом було залучення до Східного партнерства низки країн, з 

якими так і не підписані угоди про асоціацію, однак на початку 

запровадження зазначеної політики ЄС передбачалося, що на них також буде 

розповсюджуватися правовий інструмент запровадження асоціації. ЄС мав на 

меті запропонувати укладання асоціацій із тими країнами Східного 

партнерства, які «готові та здатні виконувати відповідні зобов’язання», і, на 

нашу думку, дуже малоймовірно, що Євросоюз створить нову нормативну 

базу із приєднанням країн Східного партнерства (тобто Вірменії, 

Азербайджану і Білорусі), використовуючи при цьому Угоду про асоціацію 

України з Європейським Союзом як шаблон. 

Нова правова база не передбачає зв’язку з Білоруссю, а саме договорів 

про асоціацію з ЄС, створення зони вільної торгівлі. Білорусь є членом 

Митного союзу Євразійського економічного союзу, будь-яка майбутня 

двостороння угода з ЄС може бути під сумнівом. До того ж, доти, поки 

Білорусь не є членом СОТ, країна не отримає «право» на асоціацію з ЄС у 

зв’язку з неможливістю укладання преференційної торговельної угоди.   

Переговори щодо підписання угоди про асоціацію з Азербайджаном 

були розпочаті в липні 2010 р., але вони не охоплювали «поглиблену та 

всеосяжну угоду про вільну торгівлю», оскільки Азербайджан не є членом 

СОТ. Однак Європейський Союз знову наголосив на своїй готовності до 

підписання угоди про асоціацію за умов входження Азербайджану до СОТ, 

власне тоді вже мова піде про проведення переговорів із питань укладання 

«повної та всеохоплюючої» угоди про вільну торгівлю, але із цього приводу 
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викликає велику кількість сумнівів позиція Азербайджану: наскільки вони 

зацікавлені у торговельних відносинах із Європейським Союзом. Крім того, 

нещодавно Азербайджан заявив, що більше не зацікавлений у підписанні 

асоціації з ЄС. У серпні 2013 р. були запущені додаткові переговори стосовно 

питань «модернізації стратегічних відносин», які проводилися паралельно 

перемовам з приводу угоди про асоціацію. Власне, ці переговори також 

зупинилися та не отримали жодного розвитку. 

Переговори стосовно підписання угоди про асоціацію та вільну 

торгівлю між ЄС та Вірменією завершилися в липні 2013 р., однак країна у 

вересні 2013 р. оголосила, що вони мають намір приєднатися того року до 

Митного союзу ЄАЕС. Потім у листопаді 2013 р. на саміті у Вільнюсі ЄС та 

Вірменія «перепідтвердили свої зобов’язання щодо подальшого розвитку 

їхньої співпраці на всій території та в усіх галузях, а також наголосили на 

перегляді й удосконаленні існуючої бази їхніх відносин». Після витриманої 

стратегічної паузи, Вірменія та ЄС погодили можливість укласти нову угоду 

замість угоди про співробітництво. Європейський Союз та Вірменія почали 

спочатку з «попередньої вправи», у процесі якої обидві сторони намагаються 

визначитися з тими територіями, які можуть бути залучені до нової угоди та 

прояснити «зони, які можуть співіснувати із Вірменськими новими умовами 

по Євразійському економічному союзі». Упродовж цього експерименту угода 

про асоціацію між ЄС та Вірменією так і перебуває на етапі можливого 

відновлення переговорного процесу. 19 травня 2015 р. Європейська комісія 

ухвалила рекомендацію щодо відкриття переговорів між Вірменією та ЄС. 

Слід зауважити, що переважна більшість елементів політичної частини угоди 

про асоціацію збереглися в новій угоді. Однак через членство Вірменії в 

Євразійському економічному союзі та, відповідно, дотримання їхніх правил і 

норм, усі укладені угоди з Європейським Союзом можуть конфліктувати із 

правом об’єднання. На початку 2017 р. ЄС і Вірменія офіційно завершили 

переговори щодо укладання нової Всеосяжної і розширеної угоди про 
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партнерство. А на Саміті Східного партнерства 24 листопада 2017 р. сторони 

підписали текст нової угоди. 

З підписанням угод про асоціацію в межах політики Східного 

партнерства з Молдовою [668], Грузією [669] та Україною [570] відкрито 

новий етап взаємовідносин країн – «сусідів» із ЄС.  

Угода про асоціацію між Україною та ЄС належить до нової групи 

зовнішніх угод ЄС із державами – учасницями Європейської політики 

сусідства (угода «четвертого покоління») [177]. При цьому варто особливо 

підкреслити, що зазначені угоди стали першими угодами після підписання 

Лісабонського договору.  

Слід також наголосити, що нова посилена угода з Україною, основою 

якої є створення поглибленої зони вільної торгівлі, є угодою про асоціацію 

«нового покоління» [151], що враховує досвід ЄС у відносинах із країнами 

Центральної та Східної Європи, країнами Середземноморського регіону, 

Східними Балканськими країнами та країнами «неєвропейського регіону». 

Угоди між ЄС та Грузією та Молдовою повністю набрали чинність, 

починаючи з 1 липня 2016 р., у той час як для України діяло тимчасове 

застосування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між 

Україною та ЄС (ПВЗВТ) з 1 січня 2016 р., адже на референдумі в 

Нідерландах більшість громадян висловилася проти асоціації України з ЄС і 

процедура ратифікації не була завершена. Остаточно угода між ЄС та 

Україною набула чинності з 1 вересня 2017 р. 

Більше того, оскільки декілька угод, які були підписані ЄС, наприклад 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС, містять різноманітні глави з 

багатьма інтеграційними елементами, то деякі з них можна навіть вважати  

окремими інтеграційними угодами, виходячи з їхньої всеосяжності й обсягу. 

Отже, угоди про асоціацію, укладені між ЄС та Україною, Молдовою та 

Грузією, варто виділити в окрему групу країн, з якими укладені угоди «нового 

типу» з інтеграційними положеннями, які не є схожими з іншими угодами. 
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1.3. Поняття acquis Європейського Союзу у правопорядку ЄС та 

застосування його у правопорядках третіх країн 

 

Характерною особливістю договірної практики Європейського Союзу, 

що склалася за весь час існування європейських інтеграційних об’єднань, є 

поширення впливу права ЄС на внутрішні правопорядки третіх країн [143, 

138]. Обсяг такого поширення залежить від цілей відповідної міжнародної 

угоди ЄС. Основу правових норм, за допомогою яких забезпечується такий 

вплив права Євросоюзу, формує спільний доробок – acquis. У межах угод про 

асоціацію, які зазвичай забезпечують найвищий рівень співпраці між ЄС та 

третьою країною, вплив права ЄС на правопорядки третіх країн здійснюється 

в найбільшій мірі [7]. 

Слід наголосити: важливою особливістю правопорядку ЄС є те, що його 

основою є так званий acquis. Особливе значення концепції acquis полягає в 

забезпеченні однорідності правової системи Європейського Союзу, оскільки 

вона базується на ідеї про те, що її елементи не можуть бути змінені у процесі 

співпраці з іншими суб’єктами міжнародного права. Загалом, це забезпечує 

цілісність цієї системи й обов’язково однакове застосування законодавства ЄС 

в усіх державах-членах [739]. 

Однорідність права Європейського Союзу зберігається, зокрема, у світлі 

тлумачення, поданого Судом ЄС у кількох його рішеннях. Суд розглядає 

право ЄС як новий правовий порядок, за яким держави обмежили свої 

суверенні повноваження та який відрізняється як від міжнародного права, так 

і від національного законодавства [694]. 

Термін «acquis» французького походження. Хоча він має свої 

еквіваленти в інших мовах держав-членів та третіх країн, багато документів і 

законодавство ЄС використовують цю французьку версію [10]. Посилання на 

acquis можна знайти в Лісабонських договорах про Європейський Союз та про 
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функціонування об’єднання, документах, прийнятих інституціями ЄС, 

міжнародними угодами Союзу та рішеннями Європейського суду. 

Через об’єктивні політичні причини Лісабонський договір не має на меті 

систематизацію елементів acquis у текстах установчих договорів ЄС. Поняття 

acquis згадане в Лісабонському договорі лише в контексті положень договору, 

які регулюють співробітництво між державами – членами ЄС, та які 

регулюють застосування так званого «Шенгенського acquis» (див. також 

протокол № 21, ст. 2; протокол № 22, абз. 3 преамбули, ст. 2 і додаток до 

протоколу; ст. 2 Лісабонського договору). Після набрання чинності 

Лісабонського договору із статей, що характеризують цілі та завдання ЄС, 

зникла згадка про acquis. Р. Петров у своєму дослідженні зробив припущення 

щодо кількох причин, чому поняття «acquis communautaire» не отримало 

широкого застосування в Лісабонському договорі [163]. Першою причиною 

може бути те, що автори Лісабонського договору вирішили не фіксувати обсяг 

та зміст «acquis communautaire» в тексті установчих договорів ЄС, тим самим 

визнаючи динамічну природу цього поняття. У такому випадку обсяг і зміст 

поняття «acquis communautaire» може змінюватися, відображаючи подальшу 

політичну та правову еволюцію ЄС. Друга причина може бути прагматичною. 

У тексті Лісабонського договору навмисно відсутні згадування про «acquis 

communautaire», щоб уникнути сприйняття державами – членами ЄС будь-

яких натяків на існування наднаціональної правової системи ЄС, яка може 

стати основою для державоподібного об’єднання в Європі. 

Посилання на acquis міститься у ст. 20 Договору про Європейський 

Союз, у якому зазначено, що «акти, прийняті в межах посиленої співпраці, 

зобов’язують лише держав-учасниць. Вони не розглядаються як частина 

acquis, яка повинна бути прийнята державами – кандидатами на вступ до 

Союзу». Відповідно до ст. 87 Договору про функціонування Європейського 

Союзу, «спеціальна процедура, передбачена у другому та третьому підпунктах 

(ст. 87. – Авт.), не застосовується до дій, які є розвитком Шенгенського 
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acquis». Стаття 7 протоколу № 19, що додається до Лісабонських договорів, 

передбачає: «з метою проведення переговорів про приєднання нових держав-

членів до Європейського Союзу Шенгенське acquis та інші заходи, прийняті 

інститутами у сфері їхнього застосування, розглядаються як acquis, яке в 

повному обсязі приймають усі держави – кандидати на приєднання». 

Посилання на acquis також містяться в законодавчих актах ЄС із питань 

зовнішніх відносин об’єднання. Чітке тлумачення поняття acquis можна 

знайти у висновку Європейської комісії від 23 травня 1979 р. щодо 

приєднання Греції до Європейських співтовариств. Комісія Європейського 

Союзу вважала, що: 

 при приєднанні до ЄС держава-заявник беззастережно приймає 

договори та їхні політичні цілі, усі рішення, ухвалені з того моменту, як вони 

стали чинними, й узгоджені дії щодо розвитку та зміцнення співтовариств; 

невід’ємною особливістю правової системи, встановленої договорами, яку 

засновують співтовариства, є те, що деякі положення та окремі акти інститутів 

співтовариства є безпосередньо застосовними, законодавство співтовариства 

має пріоритет порівняно з будь-якими національними положеннями, що 

суперечать йому, й існують процедури забезпечення однакового тлумачення 

цього закону; 

 приєднання до співтовариств зумовлює визнання обов’язкової сили 

цих правил, дотримання яких є обов’язковим для забезпечення ефективності 

та єдності права співтовариства; 

 принципи плюралістичної демократії та поваги до прав людини є 

частиною загальної спадщини народів держав, об’єднаних у Європейські 

Співтовариства, і тому є важливими елементами членства в об’єднаннях. 

Слід зауважити, що висновок Європейської комісії стосується лише 

acquis Європейського Співтовариства. Це було додатково зазначено у 

висновках Європейської ради, висловлених на сесії 26 та 27 червня 1992 р. в 

Лісабоні в контексті acquis Європейського Союзу як структури, що охоплює 
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Європейські Співтовариства, спільну зовнішню і політику безпеки, взаємодію 

у справах правоохоронних органів та внутрішніх справах. При визначенні 

умов та критеріїв набуття членства в Європейському Союзі Європейська рада 

наголосила, що «членство передбачає прийняття системи Співтовариства та її 

інституційної структури – acquis communautaire, прав та обов’язків – такими, 

якими вони є. Це означає: 

 зміст, принципи та політичні цілі договорів, включаючи 

Маастрихтський договір; 

 законодавство, ухвалене при виконанні договорів, і судова практика 

Суду ЄС; 

 декларації та резолюції, прийняті в рамках Співтовариства; 

 міжнародні угоди та угоди між державами-членами, пов’язані з 

діяльністю Співтовариства» [462]. 

У повідомленні Європейської комісії від 10 травня 2004 р. «Європейська 

політика сусідства, Стратегічний документ» термін acquis використовується у 

зв’язку із такими двома аспектами. Перший аспект стосується умов вступу 

Лівії до Барселонського процесу співпраці між країнами ЄС та 

Середземномор’я, одним із яких є повне прийняття Лівією Барселонської 

acquis. По-друге, використання цього терміна пов’язане з виконанням угод 

про партнерство та співробітництво, а також угод про асоціацію. У документі 

підкреслюється, що «законодавча та регуляторна апроксимація законодавства 

здійснюватиметься на основі спільно узгоджених пріоритетів, 

зосереджуючись на найбільш відповідних елементах acquis для стимулювання 

торговельно-економічної інтеграції з урахуванням економічної структури 

країни-партнера та сучасного рівня гармонізації із законодавством ЄС» (COM 

(2004) 373 final. P. 12). 

Також термін «acquis» був використаний у сфері міжнародних угод ЄС 

[101, 462]. Зокрема, посилання на acquis містяться в деяких стабілізаційних 

угодах, укладених між ЄС і балканськими країнами. Стаття 72 Угоди про 
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стабілізацію та асоціацію між ЄС та Сербією, укладеної у 2001 р., передбачає, 

що сторони визнають важливість наближення існуючого законодавства в 

Сербії до норм Співтовариства та його ефективного здійснення. Сербія 

намагатиметься забезпечити, щоб її існуючі закони та майбутнє законодавство 

були сумісними з acquis ЄС. Сербія має гарантувати, що існуюче та майбутнє 

законодавство буде належним чином впроваджувати та виконувати закон. 

Суд ЄС також зробив свій внесок у розробку поняття acquis. У своїх 

рішеннях у справах 80 та 81/77 Commissionnaires Reunis et Ramel, Суд 

Євросоюзу надав посилання на тлумачення acquis communautaire як 

удосконалення співтовариства для подальшої «уніфікації ринку» [723]. 

Відповідно до доктрини європейського права acquis зазвичай розуміють 

як сукупність правових норм, судових рішень, доктринальних понять, 

рекомендацій, домовленостей тощо, які були встановлені або прийняті 

колишніми Європейськими Співтовариствами (нині – ЄС) у своїй практиці і 

які мають бути безумовно прийняті державами – кандидатами на вступ до ЄС, 

тобто як щось, що не обговорюється [383, 398]. Також була спроба визначити 

типи acquis (acquis вступу, інституційна acquis, acquis щодо асоціацій із 

третіми країнами, acquis Європейського економічного простору). 

Особливе значення концепції acquis полягає в тому, що вона гарантує 

гомогенність правової системи Євросоюзу [44], оскільки базується на ідеї 

неможливості зміни його складових частин у процесі співпраці з іншими 

суб’єктами міжнародного права. Acquis загалом забезпечує цілісність цієї 

системи й обов’язкове однакове застосування права Євросоюзу в усіх 

державах-членах. За словами В. Муравйова, із забезпеченням гомогенності 

права європейських інтеграційних об’єднань пов’язане, зокрема, розвинене в 

кількох рішеннях Суду ЄС тлумачення права Євросоюзу як нового 

правопорядку, на користь якого держави обмежили свої суверенні права, і 

який «відмінний як від права міжнародного, так і від права національного». 

Отже, acquis є ширшим за поняття джерел права Євросоюзу і ширшим, ніж 
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термін «законодавство ЄС», та може бути ототожнене із правопорядком 

інтеграційного об’єднання, включно з можливостями його поширення на 

сусідні країни [142]. А Р. Петров ще більше розвиває подану ідею та 

стверджує про гомогенність acquis ЄЕП та acquis, що передбачає наявність 

гармонізованого релевантного acquis ЄС і держав ЄАВТ [163]. 

«Acquis» ЄС – динамічне та комплексне поняття, що активно 

застосовується у внутрішніх та зовнішніх сферах діяльності ЄС. Відмінною 

ознакою поняття є те, що його обсяг і зміст змінюється відповідно до цілей 

його застосування. По-перше, обсяг та зміст acquis ЄС може змінюватися 

залежно від мети застосування цього поняття інститутами Європейського 

Союзу. Наприклад, у внутрішній сфері застосування acquis інститути ЄС 

мають за мету розвиток об’єднання на підставі його політичного, правового,  

економічного та культурного спадку. Навпаки, у зовнішній сфері застосування 

acquis інститути ЄС ставлять собі мету «просування» цінностей і принципів 

Європейського Союзу за межі об’єднання, максимальну підготовку держав-

кандидатів до вступу до ЄС та сприяння адаптації передових досягнень 

економічної, політичної та правової співпраці між державами – членами ЄС і 

третіми країнами. Другий висновок полягає в тому, що суб’єкт правовідносин 

має самостійно визначати обсяг і зміст acquis ЄС у кожному конкретному 

випадку його застосування. На жаль, незважаючи на те, що поняття acquis 

активно вживається у практиці інститутів ЄС, у законодавстві об’єднання досі 

не існує загального підходу до розуміння обсягу та змісту поняття acquis ЄС 

[163]. З іншого боку, слід зауважити, що, можливо, при визначенні змісту 

acquis інститути ЄС не намагалися чітко окреслити його масштаби. Основним 

елементом acquis є його фундаменталізм (сукупність норм, принципів і 

доктрин, на яких базується правова система Євросоюзу) й інституціоналізм 

(матеріальні та процесуальні норми і правила об’єднання, що визначають 

компетенцію і регулюють діяльність його інститутів). Поява в документах 

Євросоюзу поняття acquis привела до виникнення численних дискусій. 
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Європейські правники, такі як Т. Хартлі [313], Д. Карен [410], 

В. Кроненбергер [507], вивчали проблеми ролі acquis у здійсненні 

європейської інтеграції країнами – кандидатами на вступ до Євросоюзу. 

Тлумачення acquis в актах Євросоюзу не дає можливості чітко визначити 

зміст цього поняття та його межі, тому й зумовлює різноманіття його 

розуміння різними вченими та дослідниками. Західна доктрина права 

Євросоюзу визначає цю концепцію як усі наявні та потенційні права системи 

ЄС і його інституційної системи та цілий комплекс його норм, політичних 

принципів і судових рішень, яких нова держава-член має дотримуватися з 

моменту набуття членства в Європейському Союзі. До визначення поняття 

acquis зверталися неодноразово українські дослідники. Так, варто погодитись 

із думкою В. Муравйова, який визначає acquis як «спільний доробок», що є 

сукупністю правових норм, судових рішень, доктринальних понять, 

рекомендацій, домовленостей тощо, які виникли за час існування 

європейських інтеграційних організацій. Дослідник вважає, що «вони є 

основою правопорядку Євросоюзу і мають беззастережно сприйматися 

державами-членами, державами – претендентами на вступ до об’єднання, а 

також третіми країнами, що мають договірні відносини з ЄС стосовно 

запровадження асоціації або партнерства» [142, 138]. Учений наголошує, що 

«зміст acquis communautaire ширший за поняття "право Євросоюзу" і може 

бути ототожненим із правопорядком об’єднання» [138, с. 180]. 

М. Гнатовський вважає, що «acquis»  є терміном, який охоплює всі різновиди 

правових норм, створених у межах Євросоюзу, незалежно від способу їхнього 

утворення [27]. За своєю суттю це визначення відображає широкий підхід до 

формування такого феномена. К. Смирнова також наголошує, що зміст acquis 

communautaire, окрім норм самих установчих договорів і нормативних актів 

Євросоюзу, охоплює рішення Суду ЄС, а також декларації та резолюції 

необов’язкового характеру, що можна охарактеризувати як «м’яке» право, що 

охоплює рекомендації, думки, висновки, резолюції, декларації інститутів ЄС 
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чи країн-членів, програми майбутньої політики ЄС. Зазначені документи не 

мають юридичної сили, але застосовуються Судом ЄС для тлумачення 

законодавства ЄС [198]. Слід звернути увагу на точку зору Р. Петрова, який 

підкреслює, що acquis communautaire охоплює «все, що було досягнуто 

Співтовариством» та формує правовий спадок (колишньої. – Авт.) 

трьохопорної правової та політичної системи Євросоюзу, який повинен бути 

збережений за будь-яких обставин» [162]. Дослідник виокремлює 

«фундаментальний acquis» (принципи та доктрини), «інституційний acquis» 

(принципи інституційного механізму Євросоюзу), «acquis Євросоюзу», 

«політичний acquis» (декларації, резолюції, інструкції, позиції Європейської 

ради) та «acquis вступу» (все те, що було досягнуто Євросоюзом у межах 

«трьох опор» на момент вступу країни – кандидата до ЄС), що започатковує 

індивідуалізацію acquis. 

Таким чином, зміст «acquis» не збігається з поняттям «право 

Євросоюзу» і може бути ототожненим із правопорядком об’єднання. З іншого 

боку, слід зауважити, що при визначенні змісту «acquis» інститути 

Євросоюзу, можливо, і не ставили перед собою завдання чітко окреслити його 

межі. I це не випадково. Річ у тому, що хоча за своєю суттю «acquis» 

вважається сталою сукупністю норм, що має беззастережно визнаватися як 

державами-членами, так і країнами, що висловили бажання вступити до 

Євросоюзу, і тому не може бути змінена під час переговорів про вступ, 

насправді зміст «спільного доробку» постійно оновлюється. До нього, 

зокрема, додаються нові норми, як сталося із внесенням до «acquis» у 1995 р. 

положень Шенгенських угод, або з нього вилучаються постанови, що 

втратили свою чинність [156]. З іншого боку, не всі загалом норми, що 

входять до «спільного доробку» Союзу, мають значення для країни-апліканта. 

Є й такі, що не стосуються певної країни, хоча вона в окремих випадках 

змушена погоджуватись на їхню обов’язковість для себе.  
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У зв’язку із цим можна говорити про внутрішній та зовнішній acquis. 

Якщо перший є основою правопорядку Євросоюзу, то другий може мати 

неоднаковий зміст залежно від рівня відносин Євросоюзу із третіми країнами. 

Термін «acquis» був уведений у законодавчі акти України [676] та 

українське вчення про європейське право [150] не так давно. В Україні це 

поняття використовується, насамперед, у контексті визначення параметрів 

гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського 

Союзу. Серед закордонних та українських юридичних публікацій, 

присвячених загальним питанням ролі acquis у процесі європейської 

інтеграції, є роботи К. Гьялдіно [377], А. Отта [388], А. Тота [513], Г. ван дер 

Лу [437], В. Муравйова [462], Р. Петрова [295], К. Смирнової [198], Н. Мушак 

[156]. Проте згадані автори не приділили особливої уваги тому, як 

визначається зміст acquis та яка її межа для третіх країн, що мають міжнародні 

угоди з ЄС. Ці питання необхідно досліджувати, щоб розрізняти особливості 

правового характеру законодавства ЄС, його джерел і способів його впливу на 

правові порядки третіх країн, які мають договірні відносини з об’єднанням – 

усе це на порядку денному української науки європейського права. Зазначене 

завдання має велике практичне значення для України, оскільки воно 

безпосередньо пов’язане з питанням про створення законодавчої бази та меж 

гармонізації українського законодавства із законодавством ЄC у процесі 

виконання Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, і з 

Європейським Союзом та державами-членами, з іншого [570], й іншими 

документами, що стосуються співпраці сторін у процесі розвитку 

європейської інтеграції та поширення її правового впливу на 

внутрішньоправовий порядок України. 

В українських правових документах термін «acquis» уперше було 

використано у Програмі інтеграції України до Євросоюзу, схваленій Указом 

Президента від 14 вересня 2000 р. № 1072/2000 [676]. У ній сформульовано 

цілі та визначено пріоритети у просуванні України на шляху інтеграції до 
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Євросоюзу на період до 2007 р. У зв’язку із цим програма зобов’язувала 

Кабінет Міністрів України розробляти та щороку затверджувати план дій 

щодо реалізації визначених цим документом пріоритетних завдань. 

Складовою частиною плану мали стати заходи з гармонізації законодавства 

України із правом Євросоюзу. Програми та плани, розроблені органами 

виконавчої влади, мали узгоджуватись із програмою. 

Програма інтеграції України до Євросоюзу відносила до acquis правові 

та нормативні стандарти ЄС. Практично кожний із її економічних розділів 

містить список основних актів ЄС, які належать до acquis. 

Проте відсутність в Україні ефективного механізму гармонізації 

внутрішнього законодавства із правом Євросоюзу не сприяла реалізації 

програми, що призвело до спроб доповнити її іншим документом, яким стала 

Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС, затверджена Законом України від 18 березня 2004 р. 

№ 1629-IV [554]. 

У розд. II Загальнодержавної програми acquis визначається як «правова 

система Європейського Союзу, що містить акти законодавства Європейського 

Союзу (але не обмежується ними), прийняті в рамках Європейського 

співтовариства, Спільної зовнішньої політики та політики безпеки і Співпраці 

у сфері юстиції та внутрішніх справ». До Загальнодержавної програми 

додавався перелік acquis у пріоритетних сферах адаптації, проте незабаром він 

був вилучений. Уже із цього визначення acquis випливає, що порівняно із 

Програмою інтеграції України до ЄС 2000 р. Загальнодержавна програма 

значно розширює зміст «спільного доробку», відповідно до якого повинні 

бути приведені закони України й інші нормативно-правові акти. Про це 

свідчить і список джерел acquis, який містить загальнодержавна програма. 

До джерел acquis Загальнодержавна програма адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС відносить: 
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 установчі договори про заснування європейських співтовариств (ЄС і 

Євратому) та Євросоюзу зі змінами, внесеними до них; 

 Договір про злиття 1965 р.; 

 акти про приєднання нових членів; 

 акти інститутів Євросоюзу; 

 міжнародні договори ЄС; 

 загальні принципи права Євросоюзу; 

 загальні положення або принципи у сфері зовнішньої політики та 

політики безпеки; 

 рішення Суду ЄС. 

Наведений список далеко не повний і не в усьому коректний. Зокрема, у 

ньому відсутні такі джерела acquis, як: акти представників держав-членів, що 

засідають у Раді Євросоюзу; міжнародні договори між державами – членами 

ЄС, укладені у процесі імплементації положень установчих договорів; 

договори про бюджет 1970 та 1975 рр.; міжнародні звичаї, що склалися у 

процесі діяльності об’єднання; декларації та резолюції інститутів ЄС тощо. 

У Загальнодержавній програмі адаптації законодавства України до 

законодавства Євросоюзу зроблено спробу охопити його «спільний доробок» 

загалом. Вона вже не обмежується тільки нормами економічного права 

європейських інтеграційних об’єднань. У зв’язку із цим слід зауважити, що 

проблема полягає не в самому терміні acquis stricto sensu, тобто не в тому, 

можна чи не можна його використовувати в законодавчих та інших 

нормативно-правових актах України, а в тому, як тлумачити зміст спільного 

доробку, тобто, орієнтуватися на весь acquis Євросоюзу чи тільки на ту його 

частину, що охоплює право внутрішнього ринку об’єднання [142]. 

Отже, «спільний доробок» (acquis) можна визначити як сукупність 

правових норм, судових рішень, доктринальних понять, рекомендацій, 

домовленостей тощо, які виникли за час існування європейських 

інтеграційних об’єднань. Вони є основою правопорядку Євросоюзу і мають 
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сприйматися беззастережно державами-членами та країнами – претендентами 

на вступ до Євросоюзу. Оскільки acquis стосується насамперед держав-членів 

та країн – претендентів на членство в Євросоюзі, то обов’язкове використання 

терміна acquis у широкому сенсі в українському законодавстві не є вкрай 

необхідним. Слід також ураховувати й те, що зміст спільного доробку 

постійно змінюється. З огляду на це важливою має стати допомога з боку 

Євросоюзу, особливо коли йтиметься про визначення змісту положень права 

ЄС, з якими потрібно гармонізувати законодавство України. Необхідно також 

узяти до уваги, що будь-які спроби подати в законодавстві України розширене 

тлумачення acquis вимагатимуть значних фінансових витрат на процес 

гармонізації [142]. Убачається, що для України поки що оптимальним є 

використання в нормативно-правових актах терміна «законодавство 

Євросоюзу», тієї частини спільного доробку ЄС, що охоплює практично всі 

акти європейських інтеграційних об’єднань, яким має відповідати українське 

законодавство у процесі реалізації Угоди про асоціацію та інших угод і 

домовленостей про співпрацю [147]. 

Угода про асоціацію з Україною справедливо належить до нового 

покоління угод про асоціацію Європейського Союзу. В угоді термін «acquis» 

використовується частіше, ніж у будь-якій іншій угоді такого роду. Насправді, 

відповідно до цілей, викладених у ст. 1 угоди, Україна зобов’язана 

здійснювати поступове наближення свого законодавства до acquis ЄС. Більше 

того, за винятком гармонізації її законодавства з ЄС, Україна зобов’язується 

перенести частини acquis у такі сфери, як стандартизація (ст. 56.8), надання 

послуг (дод. XVII) та ін. Однак в усіх випадках специфічний зміст acquis ЄС, 

який треба визнати третім країнам у межах міжнародних угод союзу, має 

визначати інститут ЄС. 

Отже, угода про асоціацію має як мінімум розширювати територію 

застосування вторинного законодавства Євросоюзу. Проте з рішень Суду ЄС 

незрозуміло, як далеко може заходити поширення дії права Євросоюзу на 
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треті країни або міжнародні організації та чи існують якісь межі щодо змісту 

таких угод. Як зазначив Суд ЄС, межі угоди про асоціацію можуть сягати 

«усіх сфер, охоплених Договором про заснування ЄС (нині ДФЄС. – Авт.)» 

[752]. Вважається, що стосовно укладання угод про асоціацію на підставі 

ст. 217 ЄС має такі широкі повноваження, що всі галузі, на які поширюється 

компетенція ЄС у межах внутрішнього ринку, можуть стати об’єктом 

регулювання таких угод. Навіть рішення Суду ЄС можуть стати частиною 

угод про асоціацію, що приводить до поширення територіальної сфери дії 

таких рішень на треті країни, які є сторонами зазначених угод. Тобто, єдиними 

рамками щодо змісту угод, укладених на базі ст. 217, є acquis. Коли ж ЄС 

укладає угоду про асоціацію, положення якої виходять за межі acquis, то 

сторонами такої угоди разом із ЄС мають ставати держави-члени. Тим самим 

угода про асоціацію стає змішаною угодою [147]. 

Таким чином, слід підкреслити, що навіть часткове поширення дії acquis 

на правовідносини асоціації дає змогу забезпечити найтісніший зв’язок між 

Євросоюзом і його державами-членами, з одного боку, та третіми державами – 

з іншого. Особливо важливе значення це має в разі використання асоціації як 

організаційно-правової форми, що надає можливість підготувати подальший 

вступ асоційованих країн до об’єднання. 

Вважаємо, що нинішній етап відносин між Україною та Європейським 

Союзом повинен бути орієнтованим переважно на економічну складову 

поширення acquis, зміст якого визначено в Угоді про асоціацію між Україною 

та ЄС. Такий підхід – оптимальний для досягнення необхідного балансу між 

витратами, пов’язаними із заходами гармонізації й очікуваним результатом. 

Отже, acquis може бути визначений як сукупність правових норм, судових 

рішень, доктринальних понять, рекомендацій, механізмів тощо, які були 

встановлені або прийняті Європейським Союзом у своїй практиці та які є 

основою правової системи об’єднання, який повинен бути прийнятий його 

членами та кандидатами на вступ до ЄС. Оскільки acquis застосовується, 
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насамперед, до держав-членів та держав – кандидатів на членство в ЄС, то 

українському законодавству не дуже важливо використовувати термін 

«acquis» у широкому сенсі. Слід також ураховувати, що зміст acquis не є 

чимось фіксованим – радше, він постійно оновлюється. Це, зі свого боку, 

може спричинити складнощі у процесі застосування положень законодавства 

ЄС в Україні у період, коли її законодавство узгоджується із законодавством 

об’єднання. Важливим фактором у цьому контексті може стати допомога ЄС, 

як це передбачено ст. 475 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, – 

особливо, якщо йдеться про визначення змісту положень законодавства 

єднання, з якими українське законодавство має бути гармонізованим. Слід 

також пам’ятати, що всі спроби внесення до українського законодавства 

широкого тлумачення acquis потребують значних коштів на процес реалізації. 

Уже було зазначено, що для українських законодавчих актів на сьогоднішній 

день оптимальним є використання терміна у вузькій інтерпретації на основі 

УА, а саме частини acquis, що охоплює практично всі акти Європейського 

Союзу, з якими законодавство України має бути узгодженим у процесі 

виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та 

інших угод або угод про співпрацю між обома сторонами. Слід наголосити, 

що в Угоді про асоціацію сформовано чітку обумовленість практичної 

реалізації ЗВТ та лібералізації торговельних відносин термінами, повнотою і 

якістю наближення українського законодавства до acquis ЄС, включаючи 

аспекти впровадження та правозастосування. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Теорії інтеграції можна розглядати одночасно із двох боків. З одного 

боку, теорії інтеграції обґрунтовують правові та соціально-економічні й 

політичні процеси консолідації всередині європейських країн та 

функціонування самого Європейського Союзу. З іншого боку, зазначені 
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процеси впливають і на відносини ЄС із третіми країнами, головним чином 

сусідами. 

Серед політичних теорій європейської інтеграції були проаналізовані 

неофункціоналізм, теорія міжурядового підходу і неофедералізм та сучасні 

їхні модифікації, такі як «концепція міждержавництва», неоінституціальна 

теорія, теорія «цільового об’єднання функціональної інтеграції», теорія 

«політики мереж». Для порівняння із політичними були розглянуті економічні 

теорії європейської інтеграції – зіставлення та паралельні процеси 

«негативної» та «позитивної» інтеграції. У зв’язку з постійним розвитком 

процесів європейської інтеграції, було визначено їхній перспективний 

динамізм, що пов’язаний із процесом виходу Великої Британії з ЄС (Брексіт). 

Відзначено, що вітчизняна доктрина просунулася далі і встановила: 

механізм конституціоналізації, що пов’язаний, передусім, з інтеграційними 

процесами, може функціонувати не тільки у внутрішній, а й у зовнішній 

міжнародно-правовій сфері. 

Однією з найбільш розповсюджених юридичних форм взаємодії 

правових систем є міжнародні угоди. На етапі інтеграції європейських країн 

можна спостерігати й теорії інтеграції третіх країн до Європейського Союзу. 

На підставі укладених угод із ЄС можна виокремити різні теорії інтеграції до 

об’єднання. Такими теоріями є концепція гнучкої інтеграції, теорія 

різношвидкісної інтеграції, вибіркова інтеграція, концепції «концентричних 

кіл» і «піонерних груп». 

Нині у відносинах Європейського Союзу із третіми країнами 

відслідковується тенденція до активнішого просування ідей європейської 

інтеграції, причому з різними регіонами на різних стадіях інтеграції. І 

вирішальним для розвитку європейської економічної інтеграції є принцип 

захисту ринкової економіки з метою ефективного функціонування 

внутрішнього ринку. 
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У цьому зв’язку в європейській доктрині набуває поширення теорія 

«європеїзації». За своєю суттю цей процес має дві форми – процес європеїзації 

всередині Європейського Союзу та поширення його права на треті країни за 

рахунок імплементації положень об’єднання у правопорядки третіх країн. 

Аналіз міжнародних угод про створення асоціацій, які ЄС укладає із 

третіми країнами, свідчить про те, що такий вид угоди застосовують лише 

тоді, коли між сторонами передбачається встановити спеціальні відносини. 

Однак асоціації можуть створюватися з різними цілями, що значною мірою і 

визначають їхню природу. Отже, можна з упевненістю констатувати, що 

рівень інтеграції третьої країни відображається в тексті відповідної угоди про 

асоціацію. Підсумовуючи доктринальні дослідження угод про асоціацію, слід 

виділити такі їхні основні характерні риси, якими є: запровадження посиленої 

співпраці між сторонами, що передбачає привілейованість відносин із 

відповідною країною; залучення третьої країни до правової системи ЄС через 

адаптацію норм acquis Євросоюзу й інституційну структуру, побудовану на 

взаємних засадах. 

Відслідковується своєрідна еволюція «поколінь» угод про асоціацію в 

договірній практиці Союзу. Угоди з Молдовою, Грузією та Україною стають 

першими угодами, щодо яких велися переговори, ґрунтуючись на змісті 

Лісабонського договору, який набув чинності з 1 грудня 2009 р. Угода про 

асоціацію між Україною та ЄС належить до нової групи зовнішніх угод ЄС із 

державами – учасницями Європейської політики сусідства (угода «четвертого 

покоління») 

Основні положення розділу висвітлено у працях автора, зокрема [75, 

89, 85, 78, 71, 81, 101, 279, 417] 

.
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РОЗДІЛ 2. РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

ВІДНОСИН ІЗ ТРЕТІМИ КРАЇНАМИ  

ТА МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 

2.1. Міжнародно-правові форми співпраці ЄС із третіми країнами 

 

Договірна практика ЄС є дуже широкою. Через міжнародні угоди, 

укладені з іншими країнами, здійснюється поширення дії права Євросоюзу на 

відносини з іншими суб’єктами міжнародного права, оскільки такі угоди 

можуть містити правові положення, запозичені з первинного та вторинного 

права Євросоюзу, або мати посилання на необхідність приведення 

внутрішнього права третіх країн у відповідність до положень окремих галузей 

права співтовариства [145, 145, 147]. 

У практиці зовнішніх зносин ЄС сформувалися такі види угод: галузеві 

угоди про співпрацю, торговельні угоди, угоди про партнерство і 

співробітництво, угоди про асоціацію. 

Інститути Євросоюзу мають доволі тривалу практику застосування 

інституту асоціації із третіми країнами як правової основи двосторонньої 

співпраці.  

Більшість угод, які укладає ЄС, вважаються двосторонніми, оскільки 

протилежною стороною угоди є міжнародна організація або третя країна. 

Відповідно до цього всі угоди щодо створення асоціації, крім угоди про 

партнерство із країнами Африки, Карибського басейну та Тихого океану 

(країни АКТ) й угоди про створення Європейського економічного простору 

(ЄЕП), є двосторонніми [579, 601]. Щодо угод із країнами АКТ й угоди про 

створення ЄЕП, то оскільки вони укладені з більш ніж однією країною, їх 

вважають багатосторонніми. Однак на їхній основі були створені і 

функціонують інститути, які виявляють риси так званої консолідованої 



 

 

94 

двосторонності. Це означає, що обидві сторони зазначених угод є чільними 

групами країн, які беруть участь у процесі ухвалення рішень. 

У цьому зв’язку Суд ЄС підкреслив, що Ломейська конвенція 

встановлює, по суті, двосторонній характер співпраці АКТ – ЄС, і що 

фінансова допомога з боку співтовариства здійснюється Євросоюзом спільно 

з державами-членами. Про «консолідовану двосторонність» ще яскравіше 

свідчить процес ухвалення рішень органами співробітництва, створеними 

відповідно до угоди про ЄЕП, коли постанови в межах Європейської ради та 

Спільного комітету ухвалюються шляхом консенсусу між ЄС, з одного боку, 

та державами – членами ЄАВТ, які виступають із єдиною спільною позицією, 

– з іншого [138]. 

Щодо багатосторонніх угод за участі ЄС, то більшість стосується 

торгівлі та пов’язаних із нею питань. Зокрема, Євросоюз є членом СОТ, яка 

служить форумом для досягнення тарифних і торговельних угод. ЄС є також 

стороною Міжнародної угоди щодо пшениці 1986 р., а також низки угод із 

торгівлі сировинними товарами, укладених у межах Конференції ООН з 

торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). 

Від закріпленої в установчому договорі правової основи для укладання 

міжнародних угод ЄС залежать сфера та напрями співпраці сторін угоди, що 

значною мірою визначає форми та ступінь впливу права ЄС на правопорядки 

країн, з якими укладені угоди. Більшість угод укладається на засадах ст. 207, 

209, 212, 216, 217, 219, 352, які можуть застосовуватися для визначення 

правових основ для укладання міжнародної угоди самостійно або разом із 

якоюсь іншою із цих статей. З огляду на це важливим є визначення правових 

меж і співвідношення статей, що виступають правовою основою для 

укладання міжнародних угод Євросоюзом. 

На думку В. Муравйова, при укладанні угод про асоціацію на засадах 

ст. 217 ЄС має такі широкі повноваження, що всі галузі, на які поширюється 

його компетенція в межах внутрішнього ринку, можуть стати об’єктом 
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регулювання таких угод [138, с. 44]. Навіть рішення Суду ЄС можуть стати 

частиною угод про асоціацію, що призводить до поширення територіальної 

сфери дії таких рішень на треті країни, які є сторонами цих угод. 

Європейський Союз укладає різні міжнародні угоди із країнами, що не є 

державами – членами співтовариства, які наразі регулюються ст. 216–219 

Договору про функціонування ЄС. При цьому слід наголосити: будь-яка з 

угод, що укладається Європейським Союзом, повинна мати юридичну базу, 

передбачену установчими договорами цього об’єднання [8, 188]. 

Угоди ЄС з іншими країнами, укладені на підставах виключної та 

змішаної компетенції інститутів ЄС, є частиною первинного права ЄС від 

моменту набрання ними чинності (щодо міжнародних угод, укладених ЄС у 

межах змішаної компетенції, Суд ЄС розтлумачив (див. Справу Demirel v. 

Stadt Schwabisch Gudn [752]), що ст. 217 ДФЄС наділяє ЄС повноваженнями 

гарантувати забезпечення зобов’язань щодо інших держав у всіх сферах 

компетенції ЄС, передбачених установчими договорами ЄС) [752]. Відповідно 

до ст. 216 ДФЄС, міжнародні угоди ЄС, укладені згідно з процедурою, 

обумовленою у ст. 218 ДФЄС, мають обов’язкову юридичну силу як для 

інститутів ЄС, так і для держав – членів ЄС. Отже, положення міжнародних 

угод, укладених ЄС з іншими країнами чи міжнародними організаціями, що 

мають пряму дію у правових системах держав – членів ЄС, мають пріоритет 

над будь-яким актом, виданим інститутом ЄС, у випадку колізії. Це 

поширюється на всі випадки, крім тих, коли акт інституту ЄС було видано з 

метою забезпечення дії міжнародної угоди (Справа Nakajima v Council [769] і 

коли в акті інституту ЄС є пряме посилання на міжнародну угоду (Справа 

Fediol v. Commission [759]). Положення міжнародних угод ЄС, укладених на 

підставі змішаної компетенції ЄС, також є частиною правової системи ЄС, але 

тільки з питань, що стосуються компетенції у сфері зовнішньої політики ЄС. 

Суд ЄС має право тлумачення положень міжнародних угод ЄС, укладених на 

підставі ексклюзивної чи змішаної компетенції у сфері зовнішньої політики 
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для того, щоб забезпечити однакову імплементацію цих угод у ЄС та 

державах – членах об’єднання [735]. 

Міжнародні угоди, що були укладені державами – членами ЄС з 

іншими країнами чи міжнародними організаціями та набрали чинності до їх 

членства в ЄС, на думку Суду Європейського Союзу, є частиною правової 

системи об’єднання [706]. Відповідно до ст. 352 ДФЄС міжнародні угоди, 

які не належать до компетенції ЄС та були підписані державами – членами 

ЄС до їх вступу у ЄС, не мають юридичної сили для ЄС та для інших 

держав – членів об’єднання. Проте інститути Євросоюзу не повинні  чинити 

перешкоди державам-членам у виконанні зобов’язань, що випливають із 

цих договорів [733]. 

Рішення судових органів, які мають повноваження вирішувати спори 

між ЄС та іншими сторонами, є обов’язковими для Суду ЄС [706]. Рішення 

органів, створених у межах угод між ЄС та іншими державами (різні комітети 

та ради), є частиною acquis у тому випадку, якщо ці органи можуть 

ухвалювати рішення, що мають обов’язкову юридичну силу. Рішення таких 

органів, які не можуть ухвалювати рішення, наділені обов’язковою 

юридичною силою, можуть бути взяті до уваги інститутами ЄС та державами 

– членами ЄС з урахуванням значущості намірів і зобов’язань сторін таких 

угод [394, с. 176–181]. 

Рішення Суду Європейського Союзу щодо тлумачення положень 

міжнародних угод, стороною яких є ЄС, мають важливе значення для правової 

системи об’єднання. По-перше, в цих рішеннях Суд ЄС тлумачить законність 

актів, що були прийняті інститутами ЄС у процесі підписання міжнародних 

угод ЄС з іншими країнами [799]. По-друге, Суд ЄС тлумачить законність та 

дію актів інститутів об’єднання та їхню відповідність міжнародним 

договорам, які мають обов’язкову силу для ЄС [790]. По-третє, Суд 

Європейського Союзу у своїх рішеннях створює єдиний підхід до тлумачення 

міжнародних угод ЄС у правовій системі об’єднання. 
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 Угоди про асоціацію можуть укладатися під різними назвами: «Угода 

про запровадження асоціації» (з Туреччиною 1963 р. [576], Кіпром 1972 р., 

Чилі 2002 р.); «Європейська угода про запровадження асоціації» (з Естонією, 

Латвією, Литвою, Польщею, Чехією тощо [616, 617, 618, 602, 600, 599]); 

«Угода про стабілізацію та асоціацію» (зокрема, з Албанією 2006 р. [653], 

Чорногорією 2007 р. [667]); «Європейсько-середземноморська угода про 

запровадження асоціації» (з Тунісом [615] та Ізраїлем [638] 1995 р.). Крім 

того, у їхній назві може бути відсутнім поняття «асоціація», наприклад, 

«Угода про запровадження Європейського економічного простору» 1992 р. 

[601] (з Ісландією, Ліхтенштейном і Норвегією). Отже, принципове значення в 

такому разі має не назва, а правова підстава укладання такої угоди (ст. 217 

ДФЄС) та її зміст. 

Найперша угода про асоціацію була укладена Європейським 

співтовариством вугілля і сталі з Великою Британією 21 грудня 1954 р., згідно 

з якою передбачалося встановлення тісних тривалих відносин між сторонами 

з метою поступового переходу до спільного ринку. 

У сучасній зовнішньополітичній практиці Європейського Союзу угоди 

про асоціацію є досить поширеними [10], і нині ЄС має відносини асоціації із 

близько 100 країнами світу: як із тими, що розвиваються, наприклад, Угода 

Котону між ЄС і 78 країнами Африки, Карибського і Тихоокеанського 

басейнів, укладена 2000 р., так і з високорозвиненими країнами, наприклад, 

галузеві угоди, що встановлюють відносини асоціації між ЄС і Швейцарією. 

Крім того, угоди про асоціацію з ЄС можуть бути багатосторонніми й 

укладатися з міжнародними організаціями, зокрема, країни Південної та 

Центральної Америки перебувають у колі інтересів ЄС, причому тут 

співтовариство націлюється вже не на двосторонні, а на міжрегіональні угоди. 

Так, нині тривають переговори про укладання подібних угод між ЄС та 

Організацією Південноамериканського спільного ринку (МЕРКОСУР, до якої 

входять Аргентина, Бразилія, Венесуела, Парагвай, Уругвай), країнами 
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Андського співтовариства (Болівія, Еквадор, Колумбія, Перу) та державами 

Центральної Америки (Гватемала, Гондурас, Коста-Ріка, Нікарагуа, Панама, 

Сальвадор). У цьому контексті необхідно зауважити, що сучасні угоди про 

асоціацію можуть укладатися як із державами, що розглядають перспективу 

членства в ЄС, так і державами, які формально не можуть вступити до 

співтовариства (наприклад, Угода про асоціацію із Чилі 2002 р.). 

Одним із типів асоціації є «асоціації розвитку», конституйовані на 

підставі «Ломейських угод» (1975-2000 рр.), що замінені зараз угодою Котону 

(2000 р.) [637].  Цікавим є факт того, що з тексту Ломейських конвенцій був 

вилучений термін «асоціація», з огляду на політичний імідж останньої, як 

форма співробітництва із залежними країнами, однак правовою підставою для 

цих угод була колишня ст. 239 (за ред. Маастрихтського договору, ст. 310 – за 

Ніццькою редакцією, нині – ст. 217 ДФЄС) [144; 147]. Вона передбачала 

систему преференцій для партнерів ЄС із держав, що розвиваються: у сферах 

постачання продукції на спільний європейський ринок, допомоги в соціальних 

питаннях, становленні ринкової економіки тощо. За Ломейськими угодами 

створено спеціальні інститути співробітництва – Рада міністрів держав-

учасниць, посольський комітет і паритетні збори. Останній договір – про 

партнерство між ЄС та 77 країнами АКТ, укладений у червні 2000 р. в 

Котону (Договір Котону). Його особливості порівняно з попередніми 

угодами полягають у внесенні положень щодо політичного діалогу між ЄС 

та кожним партнером, запровадженні санкцій за порушення прав людини і 

корупцію тощо. 

Ще одним типом може бути визнана «чиста» асоціація, прикладом якої 

стали угоди ЄС із чотирма державами: Грецією (1961), Туреччиною (1963), 

Мальтою (1970), Кіпром (1972). Науковці країн Заходу називають її 

«асоціацією вільної торгівлі» або «вступною асоціацією», оскільки основною 

умовою підготовки угод була поетапна підготовка цих держав до прийняття в 

ЄС (винятком є лише Туреччина, питання прийому якої досі не вирішене). 
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Стосовно постсоціалістичних держав Центрально-Східної Європи 

Європейський Союз у першій половині 90-х рр. ХХ ст. застосовував два типи 

угод «Про засади взаємних відносин»: із країнами Центральної Європи та 

Балтії ЄС уклав «Європейські угоди про асоціацію» [616, 617, 618, 602, 600, 

599]; а із державами СНД – угоди «Про партнерство та співпрацю» (УПС) 

[606, 610, 612, 619, 620]. 

Одну із класифікацій також пропонує Р. Петров [174, с. 342]. Він 

поділяє угоди про асоціацію на: а) угоди про асоціацію з метою членства в ЄС 

(угоди із країнами Центральної та Східної Європи, угоди про стабілізацію та 

асоціацію із країнами балканського регіону); б) угоди про асоціацію з ЄС без 

мети членства в ЄС (секторальні угоди із Швейцарією, європейсько-

середземноморські країни, угоди про асоціацію з Україною, Молдовою та 

Грузією); в) угоди про доступ на внутрішній ринок ЄС за умовами взаємності 

(угоди з африканськими, карибськими та тихоокеанськими країнами). 

Зазначений підхід вважається нами як загальний і рамковий, й іноді ці групи 

не видаються надто розділеними, оскільки угоди без мети членства в ЄС 

можуть бути угодами про доступ на внутрішній ринок ЄС (як приклад, угоди 

про асоціацію між ЄС та Україною, Молдовою та Грузією). 

Угоди про асоціацію також доцільно класифікувати за метою 

укладання, оскільки саме вона обумовлює специфіку правової природи 

зазначеного різновиду міжнародних договорів ЄС, визначає сферу 

застосування угоди та правовий статус сторін. Це, зокрема: 

 угоди, що укладаються з метою підготовки держави до набуття 

членства в ЄС (Угода про стабілізацію та асоціацію з Албанією 2006 р.); 

 угоди, що передбачають інтеграцію до Євросоюзу як альтернативу 

членства в ньому (Угода про Європейський економічний простір 1992 р. з 

Ісландією, Норвегією та Ліхтенштейном); 
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 угоди, що пропонують посилене співробітництво з неєвропейськими 

державами, які формально не можуть бути членами ЄС (Угода про асоціацію 

із Чилі 2002 р.). 

Угоди про асоціацію, що укладаються з метою вступу до ЄС, на 

відміну від угод, які не визначають цієї мети, зазвичай регулюють відносини 

сторін у відносно широких сферах співробітництва і характеризуються 

більшим ступенем впливу на правопорядок відповідних третіх держав, а 

також передбачають жорсткіші зобов’язання з адаптації законодавства та 

практики його застосування з acquis ЄС. 

Як випливає зі ст. 217 ДФЄС, партнерами ЄС по асоціації можуть бути 

держави чи міжнародні організації. Стосовно держав слід зауважити, що, на 

відміну від угод про приєднання, ст. 217 не містить жодних обмежень щодо 

територіальної належності другої договірної сторони. З огляду на це 

асоціюватися з ЄС можуть не лише європейські країни. Загалом визначення 

асоціації, що міститься у ст. 217 ДФЄС, є досить розпливчастим, а отже, може 

бути використане з найрізноманітнішими цілями – від запровадження 

співпраці з деякими суб’єктами міжнародного права, які не можуть чи не 

хочуть бути прийнятими до Євросоюзу, до створення тісних асоційованих 

зв’язків, як передумови для вступу до об’єднання [44]. 

Більшість міжнародних угод, які укладають на засадах, визначених у 

ст. 207, належать до так званих тарифних і торговельних угод. Щодо самої 

назви таких угод, яка зараз закріплена у ст. 207.1, то вона пов’язана з тим, що 

ще ЄС почав діяльність у цій сфері з укладання міжнародних угод із третіми 

країнами стосовно спільного торговельного тарифу на засадах ст. 111 (була 

вилучена при підписанні Маастрихтського договору) Договору про 

заснування ЄЕС (т. зв. тарифні угоди). Під час перехідного періоду зі 

створення спільного ринку в межах ЄЕС (1958-1970 рр.) співтовариство брало 

участь у багатосторонніх угодах у системі ГАТТ, які мали за мету загальне 

зниження митних тарифів. Проте вже після закінчення перехідного періоду з 1 
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січня 1970 р. співтовариство отримало компетенцію укладати торговельні 

угоди на засадах ст. 113 (тепер – ст. 207) у межах здійснення спільної 

торговельної політики (СТП). Такі угоди регулювали вже не тільки митні 

питання. Вони торкалися кількісних обмежень у торгівлі, експортних кредитів 

тощо. Зокрема, співтовариство почало укладати на двосторонній основі угоди 

про торгівлю, торговельну співпрацю, створення зони вільної торгівлі, 

надання продовольчої допомоги, а на багатосторонній – товарні угоди. 

Положення ст. 207 ДФЄС служать правовою основою для укладання 

міжнародних угод ЄС у випадках, коли предмет чи цілі міжнародної угоди 

підпадають під тлумачення СТП. Лісабонським договором про 

функціонування ЄС передбачено поширення сфери спільної торговельної 

політики на торгівлю послугами, торговельні аспекти інтелектуальної 

власності, прямі іноземні інвестиції. Коли ж предмет чи цілі угоди виходять за 

межі положень ст. 207, то виникає необхідність у додатковій правовій основі 

[43]. Навіть якщо предмет чи цілі угоди не підпадають під тлумачення СТП, 

то Євросоюз усе ж може мати компетенцію на укладання угоди з метою її 

здійснення, але тільки тоді, коли це випливає із чітко визначених або 

дорозумілих повноважень у сфері зовнішніх зносин. Нарешті, у випадках, 

коли відсутні чітко визначені або дорозумілі повноваження для дій у сфері 

зовнішніх зносин, однак такі дії є необхідними для досягнення мети 

співтовариства, то ст. 352 надає відповідні, хоча й додаткові, правові засади 

для компетенції ЄС у цій сфері, тобто правовими засадами для укладання 

міжнародних угод стають ст. 207 та 352 [43]. 

Важливо також звернути увагу на те, що застосування ст. 207 як однієї з 

основ для укладання міжнародних угод з іншими суб’єктами міжнародного 

права допомагає вводити в дію пов’язані з торгівлею положення 

широкомасштабних угод про співробітництво, партнерство або асоціацію до 

набуття ними чинності, шляхом підписання так званих тимчасових угод між 

ЄС та третіми країнами, які зазвичай відтворюють положення 
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широкомасштабних угод про торгівлю, свободу здійснення платежів, 

пов’язаних із переміщенням товарів, та забезпечення конкуренції, і не 

вимагають ратифікації з боку держав – членів Євросоюзу. Вони підписуються 

спільно Радою та Комісією ЄС. 

Отже, положення ст. 217 ДФЄС не можна назвати вичерпними для 

визначення правової природи асоціації ЄС із третіми країнами та 

міжнародними організаціями. Для цього слід звернутися до доктрини 

європейського права, рішень Суду ЄС та договірної практики співтовариства, 

що зроблено в цьому та наступних розділах нашого дослідження [43]. 

 

2.2. Інституційний механізм співробітництва третіх країн із ЄС у сфері 

зовнішньої політики та безпеки 

 

Зауважимо, що інституційний механізм спільної зовнішньої політики і 

політики безпеки (СЗППБ) Європейського Союзу натепер вже достатньо чітко 

сформований.  

 СЗППБ Європейського Союзу є самостійною сферою діяльності, у 

межах якої об’єднання здійснює заходи із забезпечення своїх 

зовнішньополітичних, безпекових й оборонних завдань. 

 Функціями у сфері СЗППБ наділені як головні інститути ЄС, так і 

створено цілу низку системи спеціальних органів для реалізації відповідної 

політики. У сфері спільної зовнішньої політики і політики безпеки задіяні, 

насамперед, такі інститути ЄС – Європейська Рада, Рада, Високий 

представник Союзу із зовнішніх справ і політики безпеки, Європейська 

служба зовнішньополітичної діяльності, Комісія ЄС і Європейський 

парламент. Лісабонські договори значною мірою обмежили компетенцію 

Суду Євросоюзу щодо сфери СЗППБ. 

 Так, Рада Європейського Союзу (у складі міністрів закордонних справ 

держав-членів) спільно з Європейською радою визначають і реалізують 
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діяльність ЄС у сфері СЗППБ. Відповідно до ч. 3 ст. 26 Договору про ЄС Рада 

ЄС розробляє спільну зовнішню політику і політику безпеки й ухвалює 

рішення, необхідні для її визначення та здійснення на основі загальних 

напрямів і стратегічних рішень, ухвалених Європейською радою. Отже, коли 

міжнародна ситуація вимагає оперативних дій з боку Союзу, то Рада ЄС 

ухвалює відповідні рішення.  

 Окрім цього, у ст. 30 Договору про ЄС передбачено, що на розгляд Ради 

ЄС можуть вносити будь-які питання, ініціативи чи пропозиції, що 

стосуються СЗППБ, як кожна держава-член, так і Високий представник Союзу 

із зовнішніх справ і політики безпеки, як самостійно, так і за підтримки з боку 

Комісії ЄС. Також Рада ЄС може укладати міжнародні угоди у сфері СЗППБ з 

іншими державами чи міжнародними організаціями відповідно до загальних 

правил укладання таких угод у сфері зовнішніх зносин ЄС. 

 Амстердамським договором було запроваджено пост Високого 

представника Союзу із зовнішніх справ і політики безпеки, функції якого 

виконував Генеральний секретар Ради ЄС, і який був наділений ширшими 

повноваженнями після набуття чинності Лісабонськими договорами [44]. 

Високий представник безпосередньо реалізовує зовнішню політику і 

політику безпеки ЄС, своїми пропозиціями сприяє розробці цієї політики, яку 

він здійснює як уповноважений представник Ради ЄС. Ті ж самі дії він 

здійснює стосовно спільної політики безпеки і оборони. 

 Високий представник головує на засіданнях Ради ЄС із зовнішніх 

зносин і є одним із заступників голови Комісії ЄС. Він забезпечує 

послідовність зовнішньополітичної діяльності ЄС. У рамках комісії він 

відповідає за виконання обов’язків, поширених на цей орган у сфері зовнішніх 

зносин, і за координацію інших аспектів зовнішньополітичної діяльності 

Євросоюзу (ч. 3 і 4 ст. 18 Договору про ЄС). Високому представнику із 

зовнішніх справ і політики безпеки при здійсненні його повноважень 

допомагає Європейська служба зовнішньополітичної діяльності. 
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Певною компетенцією у сфері СЗППБ наділені Комісія ЄС і 

Європарламент. Стосовно Комісії ЄС, то, насамперед зауважимо, що Високий 

представник Союзу із зовнішніх справ і політики безпеки є одночасно 

заступником голови комісії, але, з іншого боку, Комісія ЄС наділена більш 

значними повноваженнями у сфері зовнішньої політики відповідно до 

положень Договору про функціонування ЄС, зокрема, у переговорах щодо 

укладання міжнародних договорів, питаннях представництва ЄС у 

міждержавних організаціях тощо. 

Відповідно до положень, що стосуються СЗППБ, та за підтримки з боку 

Комісії ЄС Високий представник із зовнішніх справ і політики безпеки Союзу 

та кожна держава-член можуть вносити на розгляд Ради ЄС будь-яке питання, 

яке стосується СЗППБ і можуть передавати на її розгляд, відповідно, певні 

ініціативи та пропозиції [43]. 

 Компетенція Європейського парламенту у сфері СЗППБ є досить 

обмеженою  відповідно до положень Договору про ЄС. Зокрема,  Високий 

представник із зовнішніх справ і політики безпеки регулярно консультується з 

Європейським парламентом з головних аспектів й основоположних 

пріоритетів СЗППБ та СПБО, а також інформує парламент щодо шляхів 

розвитку цих політик (ст. 36 Договору про ЄС). У цій же статті зазначено, що 

Європейський парламент може звертатися з питаннями, чи формулювати 

рекомендації на адресу Ради і Високого представника. Двічі на рік у 

Європарламенті мають організовувати дискусії щодо прогресу, досягнутого у 

здійсненні спільної зовнішньої політики і політики безпеки, зокрема, і 

спільної політики безпеки й оборони. 

 За Лісабонським договором повноваження Європейського парламенту 

розширилися. Зокрема, у сфері СЗППБ він отримав можливість регулярно 

консультуватися з Верховним представником стосовно головних її аспектів та 

основоположних пріоритетів. Парламент зможе також звертатися з питаннями 

або рекомендаціями на адресу Європейської ради і Верховного представника. 
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Що стосується угод в інших сферах, то тут Рада ЄС ухвалює рішення про 

укладання угоди після отримання схвалення від Парламенту у випадках 

укладання: 

 угод про асоціації; 

 угоди про приєднання ЄС до Європейської конвенції про захист прав 

людини й основних свобод; 

 угод, які при організації процедур співробітництва засновують 

особливий інституціональний механізм; 

 угод, що мають значні бюджетні наслідки для ЄС; 

 угод, що поширюють дію на сфери, стосовно яких застосовується 

звичайна законодавча процедура або спеціальна законодавча процедура, 

коли потрібне схвалення Європейського парламенту (п. 6 а, ст. 218 ДФЄС). 

 Європейський парламент теж здійснює певний вплив на СЗППБ через 

контроль над бюджетом Євросоюзу (оскільки з бюджету ЄС фінансується 

частина видатків на СЗППБ) [43]. 

Лісабонські договори значною мірою обмежили юрисдикцію Суду 

Європейського Союзу у сфері СЗППБ. Так, в ст. 24 ДЄС Суд Європейського 

Союзу не має юрисдикції стосовно положень, які стосуються сфери СЗППБ, 

за винятком юрисдикції щодо контролю за дотриманням ст. 40 цього 

Договору та контролю за законністю певних рішень, передбачених у другому 

абзаці ст. 275 Договору про функціонування ЄС. У першому випадку йдеться 

про те, що реалізація СЗППБ ЄС не може впливати на застосування процедур і 

межі повноважень інститутів в інших сферах компетенції ЄС, зокрема, 

передбачених відповідними ст. 3–6 Договору про функціонування ЄС, і, 

навпаки, реалізація цих політик не впливає на застосування процедур і 

відповідні повноваження інститутів, встановлених для реалізації повноважень 

Євросоюзу у сфері СЗППБ (ст. 40 Договору про ЄС). 

 Стосовно другого випадку поширення юрисдикції Суду ЄС на сферу 

СЗППБ, то він має юрисдикцію виносити рішення за позовами фізичних і 
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юридичних осіб щодо актів, адресатами яких вони є, чи які мають пряме і 

безпосереднє відношення до них, а також щодо актів, які прямо їх стосуються 

і не вимагають заходів з імплементації, або якими передбачається проти них 

застосування будь-яких обмежувальних заходів (ст. 263, 275 Договору про 

функціонування ЄС) [43]. 

Крім цих положень договорів, які чітко передбачають поширення 

компетенції Суду ЄС на сферу СЗППБ, також можна зауважити, що 

відповідно до ч. 11 ст. 218 Договору про функціонування ЄС [55], яка 

стосується укладання міжнародних договорів, держава-член, Європейський 

парламент, Рада чи Комісія можуть отримати висновок Суду Європейського 

Союзу щодо відповідності передбачуваної угоди договорам, зокрема, якщо ця 

міжнародна угода регулює питання у сфері СЗППБ. Й у разі негативного 

висновку Суду ЄС ця угода може набути чинності лише тільки тоді, коли до 

неї будуть внесені зміни, чи буде зроблений перегляд договорів. 

Крім того, наприклад, рішенням Суду у справі Т-174/95 Svenska 

joumalistforbundetv. Council [1998] було поширено дію норм і принципів права 

Євросоюзу щодо прозорості і доступу до документів Ради ЄС, на ті з них, що 

прийняті у сфері СЗППБ, звичайно, з урахування дотримання військової 

таємниці [43]. 

В інституційній системі СЗППБ, крім згаданих вище основних інститутів 

Європейського Союзу, функціонує ще низка спеціальних органів, створених 

для ефективнішої реалізації цілей і завдань Європейського Союзу у  сфері 

СЗППБ, зокрема, Комітет із питань політики та безпеки, як орган у сфері 

СЗППБ. Функції і завдання цього органу є досить важливими. Варто згадати 

про те, що суттєву роль в організації діяльності Ради ЄС відіграє Комітет 

постійних представників – КОРЕПЕР, який складається з послів держав-

членів при ЄС (КОРЕПЕР II) та їхніх заступників при ЄС (КОРЕПЕР І). Саме 

під час нарад обох комітетів готують засідання Ради ЄС, досягають згоди, 
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щодо більшості нормативних актів, які згодом ухвалює Рада, координують 

діяльність численних груп експертів. 

Згідно зі ст. 38 Договору про Європейський Союз, Комітет із питань 

політики і безпеки, не порушуючи вимог ст. 240 Договору про 

функціонування ЄС (щодо діяльності окремого Комітету у складі постійних 

представників урядів держав-членів), слідкує за міжнародною ситуацією у 

сферах, що стосуються СЗППБ, а також сприяє визначенню політики шляхом 

підготовки висновків для Ради на її прохання, на прохання Високого 

представника ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки чи за власною 

ініціативою. Комітет також слідкує за процесом реалізації узгодженої 

політики, не зменшуючи при цьому повноважень Високого представника. 

Наступний спеціальний орган – це Підрозділ стратегічного планування і 

раннього запобігання. До його компетенції належить формування мережі 

отримання й опрацювання інформації від усіх структур співтовариства та 

проведення самостійного політичного планування можливих стратегічних дій 

ЄС у сфері СЗППБ. 

 У межах Комітету з питань політики і безпеки діє Комітет європейських 

кореспондентів, до якого входять визначені працівники міністерств 

закордонних справ держав – членів ЄС, відповідальні за обмін інформацією 

між державами-членами, Генеральним секретаріатом Ради ЄС, Комісією і 

дипломатичними представництвами держав-членів [43]. 

Військовий комітет і Військовий штаб створено рішеннями Ради ЄС 

2001/79 від 22 січня 2001 р. «Про заснування Військового комітету 

Європейського Союзу» та «Про заснування Військового штабу Європейського 

Союзу» для керування силами швидкого реагування [43].  

У межах СЗППБ створено також ряд допоміжних агенцій, серед яких 

Агенція у сфері розвитку оборонних потенціалів, наукових досліджень, 

закупівель і озброєнь. Вона встановлює оперативні вимоги, сприяє заходам 

для їхнього задоволення, робить внесок у визначення та реалізацію будь-яких 
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заходів, корисних для посилення промислової та технологічної бази 

оборонного сектора, бере участь у розробці європейської політики стосовно 

потенціалів й озброєнь та допомагає Раді оцінювати ступінь поліпшення 

військових потенціалів. 

 Сателітарний центр Європейського Союзу, створений рішенням Ради 

ЄС 2001/55 від 20 липня 2004 р., став істотним елементом розвитку спільної 

політики безпеки й оборони ЄС, зокрема, для моніторингу кризових ситуацій. 

Позитивний досвід його функціонування був відзначений під час сприяння 

операціям ЄС на Балканах та у спільних заходах з ООН [43]. 

Інститут безпекових студій ЄС створений з метою проведення досліджень, 

обміну науковими досягненнями та підготовки експертних висновків для 

інших інститутів ЄС у сфері європейської безпеки. 

 Операційний центр ЄС діє в системі Військового штабу ЄС і сприяє 

можливостям об’єднання у сфері планування та забезпечення військових 

операцій. 

Також варто відзначити, що рішенням Ради ЄС 2004/197 від 23 лютого 

2004 р. створено особливий механізм, який передбачає управління 

використанням спільних коштів операцій ЄС, що мають вплив на військові й 

оборонні питання, так  званий Атена (Athena). Його було створено для 

розпорядження коштами на покриття спільних витрат на відповідні військові 

чи оборонні місії. Атена застосовується в межах спеціального комітету, до 

якого входять представники держав, які вносять фінансові кошти для 

реалізації цієї операції. 

 Отже, СЗППБ регулюється головним чином Договором про ЄС, а 

Лісабонські договори реформували цей напрям діяльності. Зокрема, 

запроваджено єдину систему актів (ст. 288 ДФЄС, далі – ст. 31 ДЄС). Тепер 

відповідно до положень Лісабонських договорів у сфері СЗППБ видаються 

рішення компетентних органів. Відповідно, цілями СЗПБ є:  

 захист спільних цінностей, основних інтересів і незалежності ЄС;  
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 зміцнення безпеки Союзу і його держав-членів усіма способами; 

 збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки; 

 сприяння міжнародному співробітництву;  

 розвиток і консолідація демократії та законності, повага прав й 

основних свобод людини [229]. 

Також  Лісабонські договори ст. 24 ДЄС встановили, що «Спільна 

зовнішня політика та політика безпеки підпорядковується спеціальним 

правилам і процедурам. Її визначають та імплементують Європейська рада та 

Рада, які ухвалюють постанови одностайно, якщо інакше не встановлено 

договорами. Ухвалення законодавчих актів виключається. Спільна зовнішня 

політика і політика безпеки здійснюється Високим представником із 

зовнішніх зносин і політики безпеки та державами-членами відповідно до 

Лісабонських договорів. Особлива роль Європейського парламенту і Комісії в 

цій сфері визначена договорами. Суд Європейського Союзу не має юрисдикції 

щодо положень, які стосуються цієї сфери, за винятком юрисдикції щодо 

контролю за дотриманням ст. 40 зазначеного договору та контролю за 

законністю певних рішень, передбачених у другому абзаці ст. 275 Договору 

про функціонування Європейського Союзу» [55]. 

Окрім цього, для СЗППБ уведений у дію протокол «Про постійну 

організовану співпрацю», який регулював переважно питання у сфері оборони 

і постійної військової співпраці. 

 Слід зауважити, що при здійсненні зовнішніх зносин Європейським 

Союзом існують також колективні органи із третіми країнами. Так, при Раді 

існує Рада міністрів країн Африки, Карибського басейну та Тихого океану, а 

також – ради зі співпраці між ЄС та Південною Африкою, Алжиром, Єгиптом, 

Йорданією, Сирією, Ліваном; ради зі зв’язків з асоційованими країнами – 

Тунісом, Марокко, Ізраїлем, Туреччиною. У рішенні щодо справи Sevince, 

Суд ЄС ухвалив, що акти (рішення), прийняті такими інститутами, можуть 
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мати пряму дію в ЄС, якщо вони відповідають вимогам, застосовуваним до 

угод між ЄС і третіми країнами [33, с. 259-260]. 

У ст. 217 ДФЄС зазначається, що «Союз може укладати з однією чи 

більше третіми країнами або міжнародними організаціями угоди про 

створення асоціації, які передбачають взаємні права й обов’язки, спільні дії й 

особливі процедури». Ця характерна особливість угод про асоціацію може 

свідчити про те, що кожна з таких угод має створювати хоча б мінімальну 

інституційну структуру, хоча на практиці інститути створюються й у форматі 

угод про торгівлю. Сторони угоди повинні заснувати в рамках асоціації 

відповідні органи, здатні забезпечити ухвалення асоційованими країнами та 

ЄС спільних рішень і тим самим ефективно керувати асоціацією. Спільні 

рішення органів асоціації приймаються з метою імплементації та подальшого 

розвитку угоди про асоціацію [173]. 

Отже, у ст. 217 не встановлюється якихось вимог до угод про асоціацію. У 

ній просто зазначається, що асоціація передбачає «взаємні права й обов’язки». 

Підкреслюється, що загальною метою асоціації з Євросоюзом є створення 

правових рамок для привілейованих відносин без визначення чітких правил 

щодо можливого змісту таких відносин. 

 З огляду на аналіз угод про асоціацію ЄС із третіми країнами, слід 

зазначити, що такі угоди передбачають створення спеціального 

інституційного механізму, покликаного стежити за діяльністю асоціації [79]. 

Головними інструментами європейських угод є: 

- Рада асоціації (двосторонні зустрічі на рівні міністрів країн ЄС й 

асоційованої держави, на яких обговорюється імплементація права Євросоюзу 

в різних сферах); 

- Комітет асоціації (зустрічі на рівні вищих посадових осіб із метою 

детальнішого розгляду передбачених європейськими угодами напрямів 

діяльності – до його складу входять підкомітети, у яких здійснюється всебічне 

і ґрунтовне обговорення відповідних питань); 
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- Міжпарламентські комітети (об’єднують членів національних 

парламентів асоційованих країн і членів Європарламенту) [225]. 

В угоді про асоціацію визначаються завдання зазначених органів. Зокрема, 

завданням Ради асоціації є поступове зняття бар’єрів для заснування через 

ужиття заходів щодо взаємного визнання кваліфікації (ст. 47 Угоди про 

асоціацію з Болгарією). Передбачається, що із цією метою Рада асоціації може 

вживати будь-яких потрібних заходів. Визнання кваліфікації є важливою 

умовою для реалізації права на заснування. У разі відсутності такого визнання 

можуть існувати бар’єри для свободи пересування: наприклад, орган, що 

визначає стандарти професійної підготовки, може вимагати досконалого 

знання відповідної мови [224]. 

Більшість угод про асоціацію передбачає створення парламентських 

органів із консультативним статусом, куди входять представники 

Європейського парламенту та парламентів третіх країн. Наприклад, угоди, 

укладені на засадах ст. 207 (зокрема угода з Ізраїлем 1975 р.), передбачали 

створення органів співробітництва. На таку можливість вказує ст. 218 ДФЄС, 

у якій, окрім угод про створення асоціації на засадах ст. 217, згадуються 

«угоди, які шляхом організації процедур співпраці створюють спеціальні 

інституційні рамки» [173]. 

Таким чином, з огляду на аналіз угод про асоціацію, ми бачимо, що 

Європейський Союз уклав угоди про асоціацію майже з усіма європейськими 

державами (угоди про європейський економічний простір, угоди про 

стабілізацію та асоціацію) та майже з усіма країнами Середземномор’я. Проте 

слід зауважити, що зазначені угоди відрізняються за кінцевими цілями. Так, 

угоди про асоціацію з європейськими країнами спрямовані на підготовку цих 

країн до вступу або діють як заміна вступу до ЄС, якщо третя країна поки що 

не готова стати членом співтовариства, хоча хотіла б мати преференційні 

стосунки з європейськими інтеграційними об’єднаннями. 
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Інституційні механізми, що створюються в межах угод про асоціацію 

третіх країн із Євросоюзом хоч і відрізняються один від одного, але в них 

використовується схожа загальна структура. Зазвичай Рада асоціації 

складається з рівної кількості представників від ЄС (та держав-членів) і третіх 

країн. Свої рішення, що є обов’язковими для виконання сторонами, вони 

ухвалюють на основі консенсусу. Рада також отримує повноваження з 

розв’язання суперечок. Комітет асоціації, який складається з представників 

сторін угоди, готує та реалізує рішення Ради асоціації. 

 Нині велику кількість міжнародних угод ЄС укладає із третіми країнами 

та міжнародними організаціями, насамперед, у сферах спільної торговельної 

політики, співпраці заради сприяння розвитку економічного, фінансового  та 

технічного співробітництва із третіми країнами та міжнародними 

організаціями, а також при створенні асоціації.  

В установчих договорах ЄС правова основа угод із третіми країнами, 

зокрема тими, що розвиваються, є неоднозначною. Від самого початку 

ст. 131–136 ДЗЕЄС (Рим), які згадували асоціацію із залежними територіями, 

стосувалися тільки неєвропейських володінь держав – членів ЄС. Лише з 

прийняттям Маастрихтського договору було сформовано спеціальний розділ у 

ДЗЄС з окремим правовим регулюванням відносин із країнами, що 

розвиваються [33]. 

Дійсно, угоди про асоціацію посідають самостійне місце у системі 

міжнародних договорів ЄС, оскільки їхня правова природа має низку 

особливостей. 

Звертаючись до порівняльного аналізу інституційного механізму угод про 

асоціацію між ЄС та Грузією і Молдовою, варто відзначити, що загалом вони 

є схожими за своєю структурою. 

Що стосується органів співпраці, запроваджених Угодою про асоціацію 

між ЄС і Грузією від 27.06.2014 р. [669], необхідно зазначити, що вони 

сформовані на підставі ст. 403–413. Угодою про асоціацію між Грузією та ЄС 
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передбачено аналогічну систему органів співпраці, що визначена в Угоді про 

асоціацію між Україною та ЄС, а саме встановлено, що такими органами 

двосторонньої  взаємодії є: Рада асоціації, Комітет асоціації, Парламентський 

комітет асоціації та Платформа громадянського суспільства. 

Згідно зі ст. 403 Угоди про асоціацію між Грузією та ЄС передбачено, що 

політична взаємодія і політичний діалог між сторонами, зокрема з питань, що 

стосуються галузевого співробітництва, можуть відбуватись на будь-якому 

рівні. Періодичний діалог із політичних питань на високому рівні 

відбувається  в межах Ради асоціації на рівні міністрів. Відповідно до ст. 404 

угоди Рада асоціації здійснює нагляд і контроль за її застосуванням та 

виконанням, а також періодично переглядає її. Рада асоціації проводить свої 

регулярні засідання на рівні міністрів, не рідше одного разу на рік,  а також 

коли виникає така необхідність. Додатково до нагляду і контролю за 

застосуванням і виконанням Угоди про асоціацію, Рада асоціації вивчає всі 

основні питання, що виникають в рамках угоди, а також будь-які інші 

двосторонні або міжнародні питання, що становлять взаємний інтерес. 

Згідно зі ст. 405 Угоди про асоціацію між Грузією та ЄС Рада асоціації 

складається із членів Ради Європейського Союзу, членів Європейської комісії, 

з одного боку, і членів уряду Грузії, з іншого боку. Повноваження Ради 

асоціації щодо прийняття обов’язкових для сторін рішень та надання 

рекомендацій (згідно зі ст. 406 Угоди між Грузіє та ЄС) є аналогічними із 

функціями та повноваженнями Ради асоціації, передбаченими в Угоді про 

асоціацію між Україною та ЄС.  

Крім цього, передбачено, що з метою поступового наближення 

законодавства Грузії до законодавства ЄС Рада асоціації може стати  форумом 

для обміну інформацією про ухвалені Європейським Союзом та Грузією  

законодавчі акти. 

Рада асоціації може ухвалити рішення про створення будь-якого 

спеціального комітету або органу в конкретних сферах, необхідних для 
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реалізації цієї угоди, визначає склад, обов’язки і функціонування таких 

спеціальних комітетів або органів. Також Рада асоціації має право оновлювати 

або вносити зміни в додатки до цієї угоди, без шкоди для будь-яких 

конкретних положень у розд. IV (про торгівлю і пов’язані з торгівлею 

питання) Угоди про асоціацію між Грузією та ЄС. 

У ст.  421 угоди передбачено, що в разі виникнення спору між Грузію та 

ЄС щодо тлумачення, реалізації або застосування умов Договору про 

асоціацію сторона має направити свій офіційний запит іншій стороні та Раді 

асоціації із викладенням предмета спору.  Як виняток, вирішення спорів 

стосовно тлумачення, виконання або добросовісного застосування розд. IV 

(«Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею»)  угоди регулюється виключно 

гл. 14 («Вирішення спорів») розд. IV. 

Статтею 407 угоди передбачено, що з метою допомоги Раді асоціації у 

виконанні її обов’язків і функцій створюється  Комітет асоціації, що 

складається із представників сторін. До функцій Комітету асоціації входить 

підготовка засідань Ради асоціації. Комітет асоціації повинен збиратися не 

рідше одного разу на рік, а також тоді, коли цього вимагають обставини. Рада 

асоціації може делегувати Комітету асоціації будь-які свої повноваження,  

зокрема і право ухвалювати обов’язкові рішення. Також до повноважень 

Комітету асоціації належить вирішення всіх питань, пов’язаних із розд. IV 

(«Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею»). Комітет асоціації може також 

створювати підкомітети, зокрема і щоб підвести підсумки прогресу, 

досягнутого у процесі регулярних діалогів у ході економічного та політичного 

співробітництва.  

Так само як і в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, в Угоді про 

асоціацію між Грузією та ЄС передбачено створення такого органу співпраці 

як  Парламентський комітет. Він повинен бути форумом для членів 

Європейського парламенту і Парламенту Грузії, щоб зустрітися й обмінятися 
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думками. Його повноваження такі ж як і в Парламентського комітету, 

створеного згідно з Угодою про асоціацію України з ЄС. 

Спільним для зазначених вище угод є також створення з метою 

регулярних зустрічей представників  громадянського суспільства для обміну 

думками Платформи громадянського суспільства, що складається з 

представників громадянського суспільства з боку ЄС, зокрема членів 

Європейського економічного і соціального комітету, а також представників 

громадянського суспільства Грузії (у т. ч. представників національної 

платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства). 

Угода про асоціацію між Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з одного 

боку та Республікою Молдовою, з іншого, що підписана 27.06.2014 [668] 

також передбачає інституційний механізм співпраці органів, який визначає 

систему координації діяльності таких органів щодо спільного виконання умов 

угоди. У розд. VIII «Інституційні, загальні та прикінцеві положення»  угоди, а 

саме у ст.  433–443, передбачено аналогічну систему органів співпраці між 

Європейським Союзом та Республікою Молдовою  щодо виконання Угоди 

про асоціацію. 

Так само як і в попередньо досліджених механізмах співпраці між 

сторонами передбачено створення: 

1. Ради асоціації, що складається із членів Ради Європейського Союзу, 

членів Європейської комісії, з одного боку, та членів уряду Республіки 

Молдова, з іншого. Повноваження: Рада асоціації за погодженням між 

сторонами може також давати обов’язкові до виконання сторонами рішення та 

рекомендації; є форумом для обміну інформацією про законодавство, яке 

прийняте чи перебуває у процесі прийняття сторонами Угоди стосовно його 

реалізації та забезпечення дотримання Європейським Союзом та Молдовою; 

розглядає спори між сторонами стосовно тлумачення, виконання або 

добросовісного застосування угоди. 
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2. Комітету асоціації (складається із представників сторін зазвичай  на 

рівні вищих посадових осіб), до повноважень якого входять делеговані Радою 

асоціації повноваження, зокрема ухвалення обов’язкових до виконання 

сторонами рішень. До сфери відповідальності  належить підготовка засідань 

Ради асоціації. Засідання Комітету асоціації проводять щонайменше один раз 

на рік. 

3. Парламентського комітету асоціації, до якого входять члени 

Європейського парламенту та Парламенту Республіки Молдова. До його 

повноважень належить право запитувати в Ради асоціації відповідну 

інформацію стосовно виконання угоди, яка, зі свого боку, надає комітету 

запитувану інформацію.  Парламентський комітет асоціації може надавати 

рекомендації Раді асоціації та створювати відповідні підкомітети. 

4. Платформи громадянського суспільства, що складається із 

представників громадянського суспільства Молдови, з одного боку, і членів 

Європейського економічного і соціального комітету (ЄЕСК), з іншого, як 

форум для проведення ними засідань та обміну думками. Платформа 

громадянського суспільства виносить рекомендації Раді асоціації. 

На підставі цього аналізу можна прийти до висновку, що всі 

вищезазначені органи співпраці є схожими один з одним. Низку особливостей 

щодо заснування інституційного механізму має Угода між ЄС та Чилі. Угода 

про налагодження асоціації  між Європейським Союзом та його  державами-

членами, з одного боку, та Республікою Чилі, з іншого, яка підписана 18 

листопада 2002 р. [648] (як й інші угоди про асоціацію ЄС) передбачає 

створення ЗВТ, одну із ключових ролей у функціонуванні якої відведено 

гармонізації законодавства держави з правом Євросоюзу. Угода про асоціацію 

між Республікою Чилі та ЄС має свої особливості порівняно з угодами про 

асоціацію, що укладені ЄС  із європейськими країнами та державами – 

учасницями Барселонського процесу. У ній не йдеться про приведення 

внутрішнього законодавства Чилі у відповідність до елементів acquis 
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внутрішнього ринку Союзу. Головною метою гармонізації законодавства є 

створення умов для вільного доступу товарів на ринки ЄС і Чилі. У розд. ІІ 

(ст. 3–11) Угоди про налагодження асоціації між ЄС та Республікою Чилі  

містяться положення про органи співпраці між сторонами, порядок взаємодії 

таких інституцій, їхні повноваження та функції. 

Так, аналогічно до проаналізованих вище угод про асоціацію (Україна, 

Грузія, Республіка Молдова) одним з органів співпраці між ЄС та Чилі є Рада 

асоціації, що проводить свої засідання на рівні міністрів через регулярні 

проміжки часу, але не рідше одного разу на два  роки, а також щоразу, коли 

цього вимагають обставини і сторони домовились про це. 

Згідно з п. 2 ст. 3 Угоди про асоціацію між ЄС та Республікою Чилі  

Рада асоціації вивчає всі основні питання, що виникають у межах цієї 

угоди, а також будь-які інші двосторонні, багатосторонні або міжнародний 

питання, що викликають спільний інтерес сторін. Рада асоціації також 

розглядає пропозиції і рекомендації від сторони з удосконалення цієї угоди.  

До складу Ради асоціації входять члени Ради Європейського Союзу або 

їхні представники, члени Європейської комісії, з одного боку, та міністр 

закордонних справ Чилі, з іншого. Рада асоціації, з метою досягнення цілей 

цієї угоди за попередньою домовленістю сторін угоди, має право приймати 

рішення, які є обов’язковими для сторін, а також давати відповідні 

рекомендації. Відповідно до ст. 6 угоди з метою допомоги в діяльності  Ради 

асоціації створюється Комітет асоціації, до якого входять представники Ради 

Європейського Союзу та Європейської комісії, з одного боку, а також 

представники уряду Чилі, переважно на рівні вищих посадових осіб, з іншого. 

Комітет асоціації має повноваження ухвалювати рішення у випадках, коли 

такі повноваження йому були делеговані Радою асоціації. Комітет асоціації 

зазвичай збирається один раз на рік для здійснення загальної перевірки  

виконання угоди. 
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Одним з органів співпраці в межах Угоди про налагодження асоціації між 

ЄС та Республікою Чилі є Парламентський комітет асоціації, який 

сформовано із членів Національного конгресу Чилі  і Європейського 

парламенту. До повноважень Парламентського комітету асоціації входить 

підготовка рекомендацій Раді асоціації щодо виконання Угоди. Крім цього, 

Парламентський комітет асоціації може запитувати відповідну інформацію, 

що стосується реалізації цієї угоди в Ради асоціації, яка повинна надати її 

Парламентському комітету. 

Угодою про асоціацію між ЄС та Республікою Чилі передбачено ще один 

орган співпраці, який, у свою чергу, не був визначений в інституційному 

механізмі співпраці між сторонами в попередньо досліджуваних угодах про 

асоціацію.  Цим органом є Об’єднаний консультативний комітет, до основних 

завдань якого входить надання допомоги Раді асоціації, сприяння діалогу і 

співпраці між різними економічними і громадськими організаціями 

громадянського суспільства в Європейському Союзі та  в Чилі.  Складається 

Об’єднаний консультативний комітет з однакової кількості членів 

Європейського економічного і соціального комітету, з одного боку, та 

членів відповідної установи, що займається економічними і соціальними 

питаннями в Республіці Чилі, з іншого. Комітет здійснює свою діяльність у 

формі надання консультацій Раді асоціації, а також шляхом налагодження 

діалогу між різними економічними і соціальними представниками за своєю 

власною ініціативою. 

Крім цього, у ст. 13 Угоди про асоціацію між ЄС та Республікою Чилі 

передбачено, що сторони  з метою досягнення політичного діалогу будуть 

проводити:  

 регулярні зустрічі глав держав й урядів;  

 періодичні зустрічі між міністрами закордонних справ;  
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 зустрічі між іншими міністрами для обговорення питань, що 

становлять спільний інтерес, у тих випадках, коли сторони вважають, що такі 

зустрічі приведуть до тісніших відносин;  

 щорічні зустрічі між високими посадовими особами обох сторін. 

Угодою про стабілізацію та асоціацію між Європейськими 

Співтовариствами та їхніми державами-членами і Республікою Хорватією від 

29.10.2001 [651] створено схожий за своєю структурою інституційний 

механізм співпраці. Рада асоціації та стабілізації складається із представників 

Ради Євросоюзу, Комісії ЄС, з одного боку, та представників уряду 

Республіки Хорватія, з іншого (ст. 111.1). Однак п. 5 ст. 111 вказує на 

залучення Європейського інвестиційного банку в роботу Ради асоціації та 

стабілізації. Окрім можливості прийняття рекомендацій Радою асоціації та 

стабілізації, ст. 112 угоди уповноважує раду ухвалювати обов’язкові для 

сторін рішення. Створений Комітет асоціації та стабілізації, як і Комітет з 

питань співробітництва, допомагає Раді асоціації та стабілізації при виконанні 

нею своїх повноважень (ст. 114.1). Рада асоціації та стабілізації може 

ухвалити рішення про передачу комітету частини своїх повноважень. При 

цьому варто наголосити, що Комітет асоціації та стабілізації, діючи 

відповідно до делегованих повноважень, може також ухвалювати обов’язкові 

до виконання рішення (ст. 114.3). Парламентський Комітет асоціації та 

стабілізації за своєю структурою, функціями та повноваженнями нагадує 

Комітет із парламентського співробітництва. 

Отже, порівняльна характеристика повноважень, функцій та порядку 

здійснення  діяльності  органів  взаємодії між ЄС та іншими країнами,  у 

межах Угод про асоціацію з Україною та відповідними угодами про асоціацію 

ЄС із Грузією, Молдовою та Чилі дозволяє зробити висновок,  що спільним 

для всіх згаданих вище угод про асоціацію є створення таких інституцій 

(органів) співпраці, як Рада асоціації, Комітет асоціації,  Парламентський 

комітет асоціації, Платформа громадянського суспільства (в Угоді про 
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налагодження асоціації з Республікою Чилі – Об’єднаний консультативний 

комітет). У вищезазначених угодах про асоціацію органи співпраці та 

взаємодії наділені практично однаковими повноваженнями, що дає підстави 

вважати: положення угод у частині інституційної взаємодії між сторонами за 

своєю природою є рамковими. 

  Також усі угоди ЄС про асоціацію мають відповідні механізми з 

урегулювання суперечок, які певною мірою різняться між собою. Стосовно 

цього В. Муравйов наголошує: «Не існує єдиної моделі механізму 

врегулювання суперечок для усіх угод ЄС про асоціацію. Виписані в таких 

угодах механізми різняться між собою, насамперед, стосовно структури, 

процедур ухвалення постанов та їхньої юридичної сили тощо. У деяких із них 

перевагу надано політичним засобам урегулювання, в інших – судовим і 

квазісудовим. Проте можна говорити про базові моделі для угод, укладених із 

країнами певного регіону. Кожна з таких моделей може мати незначні 

відмінності, які не впливають на її суть» [152]. 

Урегулювання спорів у цих угодах має два головних аспекти: 

 – вирішення торговельних чи пов’язаних з торгівлею спорів (фактично 

спори, що стосуються ЗВТ); 

 – вирішення спорів щодо тлумачення та застосування положень угод.  

Для першого аспекту характерним є те, що певний вплив на оформлення 

механізмів залагодження цієї категорії спорів здійснила СОТ, оскільки ЗВТ 

в зазначених угодах були створені за «СОТівськими» підходами. Проте 

вирішення спорів в угодах про асоціацію все ж відрізняється від існуючого 

в СОТ. 

В угодах про асоціацію для врегулювання спорів передбачено арбітраж 

(крім угоди про асоціацію з Ізраїлем). Угоди про асоціацією ЄС з Україною, 

Молдовою та Грузією містять й інший додатковий механізм – посередництво, 

чого немає в угодах, наприклад, із Боснією та Герцоговиною й Ізраїлем. Деякі 
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зі згаданих угод передбачають також механізм консультацій як попередню 

стадію («передстадію») до арбітражу. 

Угодами про асоціацію вважались також договори про співпрацю заради 

сприяння розвитку з країнами АКТ. Однак ці країни виступили проти 

використання терміна «асоціація» для характеристики їхніх відносин із ЄС, 

оскільки для них він є символом колишньої колоніальної залежності від 

держав – членів Євросоюзу. Тому, хоча правовою основою для укладання 

угод між ЄС та країнами АКТ тривалий час була ст. 238 (ст. 217 ДФЄС), сам 

термін «асоціація» був вилучений із тексту Ломейських конвенцій, які 

регулювали співпрацю сторін із 1975 по 2000 р., і більше в цих угодах не 

використовувався. Остання угода про партнерство між ЄС та 77 країнами 

АКТ, що була укладена 23 червня 2000 р. в м. Котону (Дагомея) (Договір 

Котону) терміном у 20 років. Її особливості порівняно з попередніми угодами 

полягають у внесенні положень щодо політичного діалогу між ЄС та кожним 

партнером, запровадження санкцій за порушення прав людини та корупцію, а 

також щодо участі у реалізації партнерства громадянського суспільства, 

приватного сектора та профспілок.         

Угода про асоціацію між Україною та ЄС для врегулювання суперечок 

передбачає використання різних способів: проведення консультацій, арбітраж, 

створення третейської групи (гл. 14). При цьому зауважується, що зазначені 

положення і механізми врегулювання спорів не розповсюджуються на 

рішення або будь-які можливі випадки бездіяльності органів, що створені 

Угодою про асоціацію.   

Механізми врегулювання спорів передбачаються угодами про асоціацію, 

зокрема з Грузією, Молдовою та Україною. Так, усі три угоди про асоціацію 

передбачають три види механізмів вирішення спорів:  

1. Вирішення спорів щодо тлумачення та застосування торговельного 

розділу угод (розд. IV в Угоді з Україною та в Угоді із Грузією, розд. V в 

Угоді з Молдовою) – механізм вирішення таких спорів встановлюється в 
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окремій главі під назвою «Вирішення спорів» (гл. 141 в Угоді з Україною та 

гл. 14 в угодах із Грузією та Молдовою). 

2. Посередництво – цей механізм може застосовуватись для врегулювання 

спорів стосовно будь-яких заходів, що впливають на торговельні інтереси 

сторін (угода із Грузією), на торгівлю чи інвестиції (угода з Молдовою) або 

щодо будь-яких заходів, які підпадають під сферу дії положень стосовно 

національного режиму та доступу товару до ринку (угода з Україною).  

3. Загальний механізм – застосовують до спорів стосовно тлумачення, 

виконання або добросовісного застосування угоди в частині, що не стосується 

торговельного розділу. 

Найбільша увага в усіх трьох угодах приділяється саме механізму 

врегулювання спорів стосовно торговельних питань, адже угоди про 

асоціацію за своєю сутністю є, насамперед, торговельними угодами про 

створення зони вільної торгівлі. Загалом процедура вирішення цієї категорії 

спорів аналогічна в усіх трьох угодах та є двоступеневою. На першому етапі 

передбачається проведення консультацій для досягнення взаємоузгодженого 

рішення (ст. 305 угоди з Україною, ст. 246 угоди з Грузією та ст. 382 угоди з 

Молдовою). Етап консультацій починається з подання однією договірною 

стороною іншій стороні та Комітету з питань торгівлі письмового запиту 

щодо спірного заходу з посиланням на конкретні положення угоди. Після 

цього за загальним правилом відводиться 30 днів для проведення 

консультацій на території сторони-відповідача. Водночас на проведення 

консультацій із нагальних питань, зокрема щодо швидкопсувних або сезонних 

товарів, відводиться 15 днів, а на термінові консультації стосовно енергоносіїв 

– до 3 днів. У разі, якщо консультації не було проведено у визначений термін 

або ж сторони не досягли згоди, сторона-скаржник має право перейти до 

другого етапу – утворення арбітражної групи.  

Угоди про асоціацію з Україною, Молдовою та Грузією аналогічним 

чином урегульовують питання створення та діяльності арбітражних груп. Як 



 

 

123 

передбачено положеннями зазначених угод, ініціювання створення 

арбітражної групи здійснюється шляхом подання стороною-скаржником 

відповідного запиту до сторони-відповідача та Комітету з питань торгівлі. 

Варто підкреслити, що на відміну від угод із Грузією та Молдовою Угода 

про асоціацію з Україною виокремлює поняття мандату арбітражної групи 

[83, 100]. Наприклад, стандартний мандат передбачає повноваження 

арбітражної групи вивчити порушене в запиті питання, ухвалити рішення про 

сумісність спірного заходу з положеннями угоди й ухвалити рішення 

відповідно до вимог угоди. Водночас частина друга ст. 306 угоди з Україною 

допускає можливість створення арбітражної групи зі спеціальним мандатом. 

У такому разі письмовий запит сторони-скаржника, окрім спірного заходу та 

стислого опису правових підстав скарги, має містити також запропонований 

текст спеціального мандату [105]. 

Відповідно до положень зазначених угод про асоціацію арбітражна група 

складається із трьох арбітрів, кандидатури яких протягом 10 днів 

погоджуються сторонами. У випадку, якщо сторони не змогли дійти згоди 

щодо персонального складу групи, відповідне звернення подається до голови 

комітету, який шляхом жеребкування обирає арбітрів зі списку 15 незалежних 

експертів у сфері міжнародної торгівлі та міжнародного права. Після обрання 

арбітрів арбітражна група має надати попередній звіт протягом 90 днів та 

винести постанову по суті спору протягом 120 днів. Необхідно підкреслити, 

що усі вищезазначені терміни скорочуються вдвічі у випадку, якщо спір 

стосується сезонних і швидкопсувних товарів або енергоносіїв. Окрім цього, 

якщо предметом спору є питання енергоносіїв та наявне повне або часткове 

припинення транзиту нафти, газу або електроенергії, сторона може звернутися 

до голови арбітражної групи із проханням виступити у ролі посередника для 

невідкладного врегулювання спору. Чи не єдиною відмінністю між угодами 

про асоціацію з Україною, Грузією та Молдовою в частині створення і 

функціонування арбітражних груп є передбачена в угодах із Грузією та 
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Молдовою можливість призупинити роботу арбітражної групи за заявою обох 

сторін на термін не більше 12 місяців [105]. 

Угоди про асоціацію з Україною, Грузією та Молдовою містять ідентичні 

положення щодо обов’язкового виконання рішень арбітражної групи. Більше 

того, усі три угоди врегульовують питання засобів захисту в разі термінових 

енергетичних спорів, тимчасових заходів захисту в разі невиконання, а також 

право сторін на будь-якому етапі розгляду спору домовитись про 

взаємоузгоджене рішення. Варто також зауважити, що Правила процедури та 

Кодекс поведінки арбітрів, закріплені в дод. XXV та ХХIV до Угоди з 

Україною, дод. XX та XXI до Угоди із Грузією та дод. XXXIII і XXXIV до 

Угоди з Молдовою, передбачають практично ідентичний процесуальний 

порядок розгляду питань арбітражною групою та аналогічні стандарти 

належної поведінки арбітрів. Слід також наголосити, що всі три угоди 

приписують арбітрам при тлумаченні угод користуватись положеннями 

Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. та практикою 

Органу вирішення спорів у межах СОТ, а в разі виникнення питання щодо 

тлумачення норм права ЄС – звернутись за тлумаченням до Суду ЄС.  

За загальним правилом, у разі безрезультатності консультацій, сторона 

може просити про порушення арбітражної процедури вирішення спорів. 

Трибунал складається із трьох арбітрів. За угодами з Молдовою та Грузією 

сторони мають погодити процедуру призначення арбітрів. Якщо така 

процедура не погоджена – кожна зі сторін призначає по одному арбітру, а 

третього призначить голова Комітету асоціації у торговельній конфігурації. За 

угодою з Україною у разі відсутності згоди щодо процедури призначення між 

сторонами, усіх трьох арбітрів призначає голова Комітету з торгівлі. 

Важливо, що в угодах із Грузією та Молдовою передбачено випадок 

необхідності заміни арбітрів, а також окрему статтю присвячено 

призупиненню та закриттю арбітражної процедури. В угоді з Україною 

аналогічні статті відсутні. 
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Альтернативним механізмом урегулювання торговельних спорів є 

інститут посередництва. Цей механізм передбачено у гл. 15 Угоди про 

асоціацію з Україною для вирішення спорів щодо будь-яких заходів, які 

підпадають під сферу дії положень щодо національного режиму та доступу 

товарів до ринку, а також в окремих дод. XIX та XXXII до угод ЄС із Грузією 

та Молдовою. Процедура посередництва у всіх трьох угодах є аналогічною. 

Спочатку сторона-скаржник подає запит щодо спірного питання, на який інша 

сторона має надати відповідь. Після цього сторона-скаржник може вимагати 

порушити процедуру посередництва шляхом направлення відповідного 

письмового запиту іншій стороні. Договірні сторони мають 15 днів на 

погодження кандидатури посередника, а в разі неспроможності погодити 

особу посередника в зазначений термін сторони звертаються до голови 

Комітету з питань торгівлі. Після визначення посередника сторонам 

відводиться 60 днів для досягнення взаємоузгодженого рішення, яке може 

бути додатково закріплене рішенням комітету. У процесі переговорів 

посередник має право запропонувати власне вирішення спірного питання, яке 

сторони мають право прийняти чи відхилити [105, 104]. 

Третім механізмом урегулювання спорів є так звана загальна процедура 

вирішення спорів, яка застосовується до питань тлумачення, виконання і 

застосування угод в частині, що не стосується торговельних розділів. 

Загальний механізм є також аналогічним в усіх трьох угодах (ст. 476–478 

Угоди з Україною, ст. 421–422 Угоди із Грузією та ст. 454–455 з Молдовою). 

Для ініціювання процедури одна зі сторін надсилає іншій стороні та Раді 

асоціації офіційний запит щодо спірного питання. Після цього сторони мають 

докласти усіх можливих зусиль для вирішення спору шляхом проведення 

консультацій у межах Ради асоціації або іншого органу угоди (e. g. Комітету 

асоціації або навіть профільного підкомітету). До моменту вирішення спору 

відповідне питання має розглядатись на кожному засіданні Ради асоціації. 

Якщо сторони досягли компромісного рішення, то за погодженням сторін 
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Рада асоціації може ухвалити обов’язкове до виконання рішення за 

результатами розгляду спору. У разі, якщо сторони не змогли дійти згоди в 

Раді асоціації протягом трьох місяців, допускається вжиття «відповідних 

заходів» (appropriate measures) з боку сторони-скаржника. Усі три угоди про 

асоціацію містять так зване застереження щодо «основних елементів» 

(essential elements), відповідно до якого у випадку порушення 

основоположних політико-правових засад угоди (демократія, права людини, 

повага до суверенітету, територіальної цілісності, непорушності кордонів, 

нерозповсюдження зброї масового знищення тощо) сторона-скаржник 

залишає за собою права негайно призупинити дію угоди [100, 104, 105]. 

Слід також звернути увагу на окремі положення стосовно залагодження 

спорів в інших розділах угод. Inter alia, в угодах про асоціацію з Молдовою та 

Грузією зазначається, що до спорів стосовно положень про глобальні 

спеціальні заходи (ст. 158–160 і ст. 37–39, відповідно) та стосовно норм угоди 

про антидемпінгові та компенсаційні заходи (ст. 161–164 і ст. 40–43, 

відповідно) не застосовується глава щодо вирішення спорів. Окрім цього, 

положення глави про врегулювання спорів також не застосовуються стосовно 

норм угоди про антиконкурентні дії та злиття. Аналогічні норми щодо 

глобальних спеціальних заходів, антидемпінгу та антиконкурентних дій 

передбачені і в Угоді про асоціацію України з ЄС. Водночас Угода з Боснією і 

Герцеговиною та Угода з Ізраїлем взагалі не торкаються зазначених питань, а 

отже, не містять застереження про незастосування передбаченої угодою 

процедури вирішення спорів. Варто також зауважити, що угоди про асоціацію 

з Україною, Грузією та Молдовою містять аналогічну статтю щодо 

врегулювання спорів між постачальниками послуг (ст. 123, 112 та 239, 

відповідно). Згідно із зазначеною нормою сторони забезпечують, що у 

випадку виникнення спорів між постачальниками послуг, які надають 

електронні комунікаційні мережі або послуги, відповідний регуляторний 

орган зобов’язаний на запит будь-якої зі сторін ухвалити обов’язкове для 
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виконання рішення в найкоротший термін. Варто також звернути увагу, що 

угоди більш старого зразка з Ізраїлем та Боснією і Герцеговиною відповідного 

положення не містять.  

Отже, механізм урегулювання спорів в угодах про асоціацію ЄС з 

Україною, Грузією та Молдовою є практично ідентичним. Причина полягає в 

невеликій різниці в часі між їхнім парафуванням (угоди з Грузією та 

Молдовою взагалі було парафовані в один день), а також їхня концептуальна 

та структурна схожість як угод про ЗВТ+ з європейськими країнами – членами 

СОТ.  

Отже, аналіз підписаних угод з Україною, Грузією та Молдовою дозволяє 

говорити про те, що підхід до регулювання механізмів вирішення спорів є 

переважно уніформованим. Відмінність у деталях механізмів залагодження 

спорів, на нашу думку, може свідчити про побоювання у сторін щодо 

імовірності й інтенсивності виникнення спорів. Так, зокрема, відсутність 

деталізації в угоді з Ізраїлем, до прикладу, може свідчити про те, що сторони 

очікували на взаємовигідне співробітництво та вкрай рідке виникнення 

розбіжностей. Водночас наявність украй деталізованого механізму в угоді з 

Україною, зокрема щодо медіаційних процедур, може свідчити про те, що 

сторони очікували неодноразові випадки неможливості чи нездатності 

виконати зобов’язання за угодою, що неодмінно вимагатиме врегулювання 

ситуації між сторонами. 

 

2.3. Міжнародно-правові аспекти співпраці ЄС з іншими міжнародними 

організаціями (на прикладі ООН та Ради Європи) 

 

Принцип співпраці – це міжнародно-правова норма, закріплена на 

універсальному рівні з прийняттям Статуту Організації Об’єднаних Націй 

(ООН) (ст. 1 п. 3). Зазначений принцип закріплено як в установчих договорах 

ЄС , так й у Статуті Ради Європи (РЄ). 
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ЄС не є традиційним суб’єктом міжнародного права і, на відміну від 

держав, має визначену міжнародну правосуб’єктність. Зокрема, М. Микієвич, 

М. Муравйов, Л. Луць, В. Денисов, О. Довгань вважають, що ЄС володіє 

договірною компетенцією та міжнародною правосуб’єктністю. Також ст. 5 

Договору про Європейський Союз зазначає, що «межі компетенції Союзу 

визначаються принципом делегованих повноважень. Використання 

компетенцій Союзу регулюються на основі принципів субсидіарності та 

пропорційності». Отже, зовнішні дії ЄС обмежені повноваженнями, які він 

може реалізовувати відповідно до цілей установчих договорів [55]. Згідно зі 

ст. 208 ДФЄС об’єднання може укладати із третіми державами та 

компетентними міжнародними організаціями будь-які угоди, що сприяють 

досягненню цілей у сфері співробітництва. 

Участь ЄС у міжнародних організаціях є наслідком реалізації ним своїх 

повноважень, й отже, обмежується сферою його компетенції. 

Європейський Союз має різні повноваження в окремих сферах. У тій 

частині, що належить до його виняткових повноважень, об’єднання може 

укласти відповідну угоду про членство в міжнародній організації. На практиці 

дуже мало прикладів, коли укладаються подібні угоди. Більшість 

міжнародних угод Європейський Союз укладає у взаємодії із державами-

членами, оскільки питання діяльності міжнародної організації стосуються як 

ЄС, так і його держав-членів. Результат – укладання змішаних угод, 

сторонами яких є, з одного боку, ЄС і держави-члени, з іншого, третя країна 

чи міжнародна організація [29]. 

У відносинах із міжнародними організаціями Євросоюз використовує як 

традиційні форми, притаманні практиці інших міжурядових об’єднань, так і 

ті, що більш характерні для відносин держав із міжнародними організаціями. 

Прикладом останнього є членство ЄС у деяких впливових міжнародних 

організаціях, таких як СОТ, Продовольча та сільськогосподарська організація 

ООН (ФАО), ЄБРР, Євроконтроль, Енергетичне співтовариство, Гаазька 
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конференція приватного права. Отже, ЄС – член міжнародних організацій, 

при п’яти організаціях діють його закордонні представництва, ще в кількох 

він має статус спостерігача. 

Членство ЄС у міжнародних організаціях за сучасних обставин може 

набувати таких форм: створення нових організацій та приєднання до тих, що 

існують. Як свідчить практика, колишні європейські співтовариства мали 

право засновувати міжнародні організації. Для прикладу, Європейське 

Співтовариство взяло участь у створенні Організації з рибальства у північно- 

західній Атлантиці (Council Regulation (EEC) No. 3179/78 of 28 December 

1978) та Організації зі збереження лосося в північній частині Атлантичного 

океану (Council Decision (82/886/EEC) of 13 December 1982 ). Нині ЄС став 

повноправним членом багатьох міжнародних організацій. Так, об’єднання є 

членом СОТ із 1 січня 1995 р. Європейська комісія виступає від імені всіх 

держав-членів на всіх засіданнях СОТ [308]. Колишнє Європейське 

Співтовариство мало статус дійсного члена у ФАО із грудня 1991 р. [294, 

с. 361]. Також ЄС є одним із засновників ЄБРР, об’єднання підписало угоду 

про створення організації 29 травня 1990 р. і стало його дійсним членом. Крім 

того, на думку Р.А. Вессела, ЄС є de facto членом Всесвітньої митної 

організації, а його участь в Організації з економічного співробітництва та 

розвитку за змістом наближена до повного членства [481, с. 632]. 

До 1 грудня 2009 р. членство в таких міжнародних організаціях належало 

Європейському Співтовариству, правонаступником якого є Європейський 

Союз із міжнародною правосуб’єктністю. 

Порядок взаємодії ЄС і міжнародних організацій визначається ст. 220 і 

221 ДФЄС. Стаття 220 вказує, що ЄС встановлює всі належні форми співпраці 

з органами ООН та її спеціалізованими установами, Радою Європи, 

Організацією з безпеки і співробітництва в Європі, Організацією економічної 

співпраці і розвитку. Також Європейський Союз підтримує належні відносини 

з іншими міжнародними організаціями. Відповідальність за імплементацію 
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статті покладено на Високого представника ЄС із зовнішньої і безпекової 

політики та Комісію. У ст. 221 зазначено, що делегації ЄС, якими керує 

Високий представник із європейської зовнішньої та безпекової політики, 

представляють об’єднання у міжнародних організаціях. Стаття також 

зобов’язує делегації діяти у тісній співпраці з дипломатичними та 

консульськими місіями держав-членів. 

Відповідно до ст. 216 ДФЄС, ЄС може укладати угоди з міжнародними 

організаціями, а згідно зі ст. 218, переговори про їх укладання належить 

провадити за процедурою, викладеною нижче. Рада Європи санкціонує 

початок переговорів, ухвалює директиви щодо їх ведення та санкціонує 

укладання і підписання угод. Європейська комісія чи, якщо планована угода 

винятково або переважно стосується спільної зовнішньої політики та політики 

безпеки, Високий представник Союзу з питань зовнішньої політики та 

політики безпеки подає рекомендації РЄ, яка ухвалює рішення про 

санкціювання початку переговорів та про призначення, залежно від предмета 

планованої угоди, представника ЄС чи керівника його переговорної групи. 

Рада може спрямувати на адресу представника переговорів директиви і 

призначити спеціальний комітет, у консультаціях з яким належить провадити 

переговори. Раді, на пропозицію представника переговорів, належить 

ухвалити рішення, що санкціонує підписання угоди та, у разі потреби, її 

тимчасове застосування до набуття чинності. Раді Європи належить 

ухвалювати рішення про укладання угоди після отримання згоди 

Європейського парламенту. Відповідно, Європейський парламент має надати 

свій висновок протягом терміну, який визначила РЄ залежно від терміновості 

справи. Раді належить діяти одноголосно і рішення про укладання такої угоди 

набуває чинності після того, як його схвалять держави-члени, згідно з їхніми 

відповідними конституційними вимогами. Європейський парламент має бути 

поінформований про перебіг усіх етапів процедури. Держави-члени, 

Європейський парламент, Рада чи Європейська Комісія можуть отримати 
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висновки Суду ЄС щодо відповідності передбачуваної угоди установчим 

договорам. У разі негативного висновку Суду, угода може набути чинності 

лише за умови, що до неї будуть внесені зміни чи переглянуто установчі 

договори ЄС. 

У багатьох міжнародних органах та організаціях колишнє Європейське 

Співтовариство (а нині ЄС) мало та/або має статус спостерігача, який 

передбачає, що Євросоюз може бути присутнім на засіданнях органу чи 

організації, але без права голосу [481, с. 263-264]. До них належать ООН, у 

системі якої ЄС має статус спостерігача в Генеральній Асамблеї, 

Економічній та Соціальній раді, таких регіональних і функціональних 

комісіях, як Комісія з прав людини, Комісія зі сталого розвитку, більшості 

спеціалізованих установ, серед яких МОП, ВООЗ, ЮНЕСКО [448, с. 32]. 

Такий статус ЄС у цих організаціях К. Зіглер охарактеризувала як 

«особливий статус учасника у зв’язку з відсутністю спеціальних положень 

у відповідних договорах» [57, с. 39]. 

Яскравим прикладом особливої природи міжнародної суб’єктності ЄС є 

питання його участі у ключовій міжнародній організації сучасності – 

Організації Об’єднаних Націй. На заваді членства ЄС у ключових органах 

ООН, зокрема Раді Безпеки, стоїть низка чинників зовнішнього і 

внутрішнього характеру. Дія внутрішніх перепон виявляється в тому, що 

питання, які вирішує Рада Безпеки ООН, потрапляють до сфери спільної 

зовнішньої і безпекової політики. З огляду на це членство ЄС у Раді Безпеки 

ООН неможливе через брак відповідних повноважень у ЄС. Відповідно до 

ст. 34 Договору про Європейський Союз він також може діяти на основі 

спільної позиції, узгодженої державами-членами (п. 1), і лише якщо такої 

позиції немає, держави – члени ЄС можуть діяти самостійно. Крім того, 

держави – члени ЄС, які є членами Ради Безпеки ООН, повинні захищати 

«позицію та інтереси Союзу» (п. 2). І як визначено у ст. 4 Статуту ООН 

членами цієї організації можуть бути лише держави. 
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Представництво ЄС у міжнародних організаціях є досить обмеженим, 

однак це не означає повної неспроможності об’єднання брати участь і 

користуватись перевагами такого членства. Можливі також різні види 

співпраці, зокрема в багатьох міжнародних організаціях ЄС має статус 

спостерігача, де всі або більшість його держав-членів є членами міжнародної 

організації. Статус спостерігача дає право висловити позицію, однак не 

голосування. Різні модальності цього статусу залежать від правил 

міжнародної організації та природи компетенції ЄС й узгодженості його дій. 

Відносини ЄС із системою ООН свідчать про те, що тісна співпраця можлива і 

на основі статусу спостерігача. 

ЄС внаслідок отримання de jure міжнародної правосуб’єктності отримав 

статус спостерігача в ООН [193]. 

4 травня 2011 р. Генеральна Асамблея ООН затвердила процедуру участі 

Європейського Союзу як спостерігача в роботі асамблеї та в конференціях 

ООН. Нагадаємо, що статус постійного спостерігача виник виключно 

внаслідок практики, Статут ООН не містить жодних положень щодо цього. Ця 

практика існує з 1946 р., коли Генеральний секретар визнав новий уряд 

Швейцарії в ролі Постійного спостерігача при ООН. Згодом спостерігачів 

направляли деякі інші держави, що пізніше ставали членами ООН, наприклад, 

Австрія, Італія, Фінляндія, Японія. Швейцарія стала членом ООН тільки у 

2002 р. На сьогоднішній день майже всі впливові міжнародні організації 

мають статус спостерігача в Генеральній Асамблеї ООН. 

За Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН щодо Європейського Союзу 

проголосувало 180 держав-учасниць, при цьому дві держави утрималися від 

голосування – Сирія та Зімбабве. Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 

визначено стан і форми співпраці (modalities of cooperation) ЄС у Генеральній 

Асамблеї ООН як спостерігача4. 

                                              
4 Resolution A/RES/65/276. Participation of the European Union in the work of the United Nations. 

Adopted by the General Assembly on 3 May 2011. URL :  http://undocs.org/A/RES/65/276. 
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У документі наголошується, що Генеральна Асамблея продовжить 

залишатися міжурядовим органом, участь у якому дозволено лише країнам-

членам. При розміщенні в залі Генеральної Асамблеї та в інших конференц-

залах ООН представникам Євросоюзу будуть відведені місця серед 

спостерігачів. 

Відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН Європейський 

Союз отримав право брати участь у роботі асамблеї та низку прав, як 

спостерігач. Серед таких прав – виступи на сесіях Генеральної Асамблеї, 

робота в її комітетах, участь у загальних дебатах, подання пропозицій або 

поправок, якщо їх узгоджено державами – членами Євросоюзу. Представники 

ЄС будуть мати право на відповідь. Представники об’єднання не отримають 

право на голосування і на висунення кандидатів. Особливо слід відмітити, що 

Євросоюз – перша регіональна організація, яка отримала такі права в ООН. У 

цьому зв’язку Верховний представник Євросоюзу з питань спільної 

зовнішньої політики та політики безпеки заявила, що «Резолюція дозволить у 

майбутньому представникам Євросоюзу представляти і просувати позицію 

Євросоюзу в ООН». Президент Європейської hади (на той час) Герман Ван 

Ромпей зазначив, що «завдяки цій резолюції Євросоюз отримав важливе 

визнання, як глобальний гравець в ООН». 

Поява у міжнародному праві поряд із традиційними суб’єктами 

утворень міждержавного характеру, а саме Ради Європи як традиційної форми 

співпраці – міжурядової організації, s ЄС як особливого об’єднання sui generis 

з елементами наднаціональності та їхня співпраця переконливо засвідчують 

подальший розвиток сучасного міжнародного права [193, 192]. 

Взаємовідносини між цими регіональними об’єднаннями почали 

стрімко розвиватися одразу після їхнього заснування. Як зазначає 

Т. Анцупова, «активне співробітництво Європейського Союзу та Ради Європи 

має давню історію. Створенню цих організацій поклала початок одна ідея, що 

одержала надалі два різних шляхи розвитку. Цією ідеєю, що з’явилась ще в 
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ХІ ст., є єднання народів Європи, встановлення миру на Європейському 

континенті і розвиток співпраці між європейськими державами» [2, с. 565]. 

За словами Р. Дроздова, «Рада Європи та Європейський Союз – це два 

міждержавні утворення, кожне з яких переслідує певну мету, маючи у своєму 

розпорядженні ефективні засоби, а також систему органів й інститутів, що 

забезпечують функціонування цих різних і по-своєму унікальних 

міжнародних об’єднань, які покликані доповнювати одне одного, 

забезпечуючи взаємодію їхніх держав-членів у різних сферах із широкого 

кола питань» [36, с. 3]. У роботі В. Кузьми також встановлено, що 

«стратегічне партнерство» між Радою Європи та Європейським Союзом 

здійснюється як у традиційних для всіх міжнародних організацій міжнародно-

правових формах співробітництва, так і в «інноваційних», притаманних тільки 

для цих європейських організацій [109]. М. Гнатовський підтвердив, що 

«джерелом формування Ради Європи були ті ж суспільні процеси і сили, що 

брали участь у створенні Європейського Союзу» [27, с. 90]. У цьому зв’язку 

слід повністю розділити висловлену В. Муравйовим та К. Смирновою думку: 

«характерною особливістю європейського права є те, що його норми 

перебувають у постійному взаємозв’язку та базуються на спільних цінностях» 

[150]. Підтвердженням цього є той факт, що Договір про Європейський Союз 

містить відсилання до Європейської конвенції про захист прав людини й 

основних свобод, прийнятої в межах Ради Європи, визнаючи за її нормами 

силу загальних принципів права Євросоюзу (ст. 6). Крім того, основу 

правового регулювання діяльності як ЄС, так і Ради Європи формують спільні 

цінності, такі як: верховенство права, повага до прав людини, включно з 

правами осіб, що належать до меншин, повага до людської гідності, свободи, 

демократії, рівності (як це визначено у ст. 2 ДЄС, у ст. 3 Статуту Ради 

Європи). Ці цінності є спільними для усіх держав-членів у суспільстві, де 

домінують плюралізм, недискримінація, терпимість, справедливість, 
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солідарність і рівність жінок та чоловіків. Згадані принципи та цінності є 

спільними для всіх міжнародних організацій, що діють у Європі [150]. 

Звичайно, статус і характер двох міжнародних організацій – Ради 

Європи та Європейського Союзу – є різним, однак їхня взаємодія має значущу 

роль у процесах європейської інтеграції. Окремо це підтверджує й позиція 

О. Шпакович, яка аргументує так: «Хоча Рада Європи безпосередньо не 

ставила перед собою завдання сприяти європейської інтеграції, однак в 

історичному сенсі її заснування і діяльність представляють собою етап у 

розвитку європейських міжнародних організацій, який безпосередньо 

передував появі міжнародних організацій з елементами наднаціональності»  

[226, с. 26]. 

У межах Ради Європи та Європейського Союзу було утворено 

своєрідний правовий порядок, спрямований на регулювання не тільки 

відносин між державами Європи, а й на формування спільного для них права з 

чітко визначеними цілями, що полягають у забезпеченні інтеграційних 

процесів, спрямованих на зміцнення союзу між європейськими державами та 

народами, підтримання демократії та дотримання прав людини [27]. 

Один із найважливіших документів щодо співробітництва між Радою 

Європи та Європейським Союзом підписано 3 квітня 2001 р., а саме «Спільну 

декларацію про співробітництво та партнерство між Радою Європи та 

Європейською Комісією», спрямовану на «розширення партнерства і 

зміцнення співробітництва з урахуванням усіх змін на континенті і нових 

пріоритетів для діяльності цих міжнародних організацій. Зазначений документ 

став правовою основою для подальшого співробітництва й окреслив механізм 

його реалізації. 

Співпраця між Європейським Союзом і Радою Європи на сьогоднішній 

день базується на Меморандумі про взаєморозуміння між Радою Європи та 

ЄС [682], підписаному у травні 2007 р. й переглянутому у 2013 р. Цим 

документом створено новий формат співробітництва, окреслені цілі, 



 

 

136 

принципи, спільні пріоритети, найважливіші сфери взаємодії. Меморандум 

визначив співпрацю в таких напрямах: інституційне право, верховенство 

права, політичне і правове співробітництво, демократія, культура, освіта та 

соціальна єдність. Варто окремо підкреслити, що основними принципами 

співпраці визнано партнерство і взаємодоповнюваність. 

Співробітництво Європейського Союзу із Радою Європи слід розглядати 

крізь призму таких складових цього процесу, як: участь ЄС в угодах, 

ухвалених у рамках РЄ; міжінституційне співробітництво між Євросоюзом і 

Радою Європи; як аспект приєднання ЄС до Конвенції про захист прав 

людини й основоположних свобод 1950 р. 

Досить новаторською формою співпраці Європейського Союзу і Ради 

Європи є приєднання ЄС до договорів і конвенцій РЄ. Серед конвенцій Ради 

Європи 55 договорів відкриті для приєднання для Європейського Союзу5. 

Загалом за даними ЄС 805 спільних міжнародний угод і рішень було прийнято 

Радою Європи і Європейським Союзом6. ЄС підписав і/або ратифікував 17 

договорів Ради Європи, а саме: 

1. Європейську угоду про обмін терапевтичними речовинами людського 

походження 1958 р. (ETS № 026). 

2. Угоду про тимчасове ввезення зі звільненням від митного збору для 

безкоштовного використання в діагностичних або терапевтичних цілях 

медико-хірургічного та лабораторного обладнання, призначеного для 

медичних установ 1960 р. (ETS № 033).  

3. Європейську угоду про обмін реагентами для визначення групи крові 

1962 р. (ETS № 039). 

4. Конвенцію щодо розробки європейської фармакопеї 1974 р. (ETS 

№ 050). 

                                              
5 URL : https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-states /conventions/treaty/openings/ 

EU?p_auth=5wIxuJCd. 
6 URL : https://eur-lex.europa.eu/search.html?textScope0=ti-te&qid=1580898310170&DTS_/ 

DOM=EU_LAW&type= advanced&lang=en&andText0=Counci l%20of%20Europe& 

SUBDOM_INIT=INTER_AGREE&DTS_SUBDOM=INTER_AGREE. 

https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-states/-/conventions/treaty/openings/EU?p_auth=5wIxuJCd
https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-states/-/conventions/treaty/openings/EU?p_auth=5wIxuJCd
https://eur-lex.europa.eu/search.html?textScope0=ti-te&qid=1580898310170&DTS_DOM=EU_LAW&type=advanced&lang=en&andText0=Council%20of%20Europe&SUBDOM_INIT=INTER_AGREE&DTS_SUBDOM=INTER_AGREE
https://eur-lex.europa.eu/search.html?textScope0=ti-te&qid=1580898310170&DTS_DOM=EU_LAW&type=advanced&lang=en&andText0=Council%20of%20Europe&SUBDOM_INIT=INTER_AGREE&DTS_SUBDOM=INTER_AGREE
https://eur-lex.europa.eu/search.html?textScope0=ti-te&qid=1580898310170&DTS_DOM=EU_LAW&type=advanced&lang=en&andText0=Council%20of%20Europe&SUBDOM_INIT=INTER_AGREE&DTS_SUBDOM=INTER_AGREE
https://eur-lex.europa.eu/search.html?textScope0=ti-te&qid=1580898310170&DTS_DOM=EU_LAW&type=advanced&lang=en&andText0=Council%20of%20Europe&SUBDOM_INIT=INTER_AGREE&DTS_SUBDOM=INTER_AGREE
https://eur-lex.europa.eu/search.html?textScope0=ti-te&qid=1580898310170&DTS_DOM=EU_LAW&type=advanced&lang=en&andText0=Council%20of%20Europe&SUBDOM_INIT=INTER_AGREE&DTS_SUBDOM=INTER_AGREE
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5. Європейську угоду про обмін реагентами для визначення групи 

тканини 1974 р. (ETS № 084). 

6. Європейську конвенцію про захист тварин, що утримуються на фермах 

1978 р. (ETS № 087). 

7. Конвенцію про збереження тваринного світу та природних середовищ 

існування в Європі 1979 р. (ETS № 104). 

8. Європейську конвенцію про захист хребетних тварин, що 

використовуються для експериментів або в інших наукових цілях 1991 р. (ETS 

№ 123). 

9. Європейську конвенцію з питань авторського та суміжних прав у 

межах транскордонного супутникового радіомовлення 1994 р. (ETS № 153). 

10. Протокол про внесення поправок до Європейської конвенції про 

захист хребетних тварин, що використовуються в експериментах і для інших 

наукових цілей 1998 р. (ETS № 170). 

11. Європейську конвенцію про правовий захист послуг, що базуються на 

або перебувають в умовному доступі 2001 р. (ETS № 178). 

12. Конвенцію про інформаційне та правове співробітництво щодо послуг 

інформаційного суспільства 2001 р. (ETS № 180). 

13. Європейську конвенцію про захист тварин при міжнародних 

перевезеннях (переглянута) 2003 р. (ETS № 193). 

14. Конвенцію Ради Європи про запобігання тероризму 2005 р. (ETS 

№ 196). 

15. Конвенцію Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення, 

конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування 

тероризму 2005 р. (ETS № 198). 

16. Конвенцію Ради Європи щодо запобігання та боротьби з 

насильством щодо жінок та насильством у сім’ї 2011 р. (ETS № 210). 
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17. Додатковий протокол до Конвенції Ради Європи про запобігання 

тероризму 2015 р. (ETS № 217)7. 

Окремої уваги заслуговує аспект приєднання ЄС до Європейської 

конвенції з прав людини (ЄКПЛ), що обговорювався вже майже сорок років. 

Точкою відліку цього процесу є Меморандум ЄК від 4 квітня 1979 р., 

надісланий Раді, з метою широкого обговорення з усіма органами питання 

приєднання до ЄКПЛ. Згодом Європейський парламент у своїй Резолюції 

«Відносини між Радою Європи і Європейським Союзом» 1993 р. зазначив, що 

ЄС повинен приєднатись до ЄКПЛ з метою гарантування кращого захисту 

громадянам ЄС [682]. У ході дискусій, що точились на рівні ЄС у грудні 

1993 р. з приводу цього питання, було вирішено звернутися за відповідним 

рішенням до Суду ЄС. У Висновку 2/94, винесеному Судом ЄС 28 березня 

1996 р. йшлося, що ЄКПЛ має особливе значення, але, «як свідчать чинні 

положення права ЄС, Співтовариства не мають жодних повноважень із 

приєднання до неї» [684]. Уже у ст. 6 (2) ДФЄС міститься не положення про 

наміри, а зобов’язання про те, що «Союз приєднається до Конвенції з прав 

людини», при цьому таке приєднання не повинно втручатися в компетенцію 

ЄС. Протоколом № 8 до ДФЄС регламентовано обов’язкові умови, за 

дотримання яких і відбудеться саме приєднання. У Протоколі (ст. 1) 

закріплено, що «угода про приєднання» повинна обов’язково містити 

положення про збереження особливих рис та прав ЄС, а також спеціальні 

умови для участі Євросоюзу у роботі контрольних органів ЄКПЛ. 

 Зокрема, згадаємо концепцію «європейського правового простору», 

яка досліджувалася сучасними вітчизняними дослідниками, а саме С. 

Бєляєвим, А. Саідовим та М. Гнатовським. Власне, М. Гнатовський 

визначає європейський правовий простір як результат взаємодії правових 

систем європейських держав із регіональними нормами міжнародного права 

                                              
7 Participation of the European Union in the conventions of Council of Europe. Status. URL : 

http:// www.coe.int/en/web/conventions/search-on – states/-/conventions/treaty country/? 

http://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-states/-/conventions/treaty
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та нормами, що створені шляхом правової діяльності європейських 

організацій [28]. 

Сучасні науковці вкладають у зміст концепції «європейського правового 

простору» всі юридичні феномени, які є результатом правової діяльності 

таких європейських інтеграційних організацій як ЄС, Рада Європи, ОБСЄ. З 

огляду на це згадані організації доволі тісно співпрацюють одна з одною. 

Так, 13 травня 2004 р. РЄ створила юридичну основу для приєднання, а 

саме Протокол № 14 до Конвенції ст. 18 такого змісту: «Європейський Союз 

може приєднатися до цієї Конвенції» [685], додавши до ст. 59 ЄКПЛ 

відповідний пункт. Отож, із набуттям чинності Лісабонських угод, Протоколу 

№ 8 до ДФЄС, і Протоколу № 14 до ЄКПЛ було створено необхідні правові 

основи для старту переговорного процесу щодо приєднання ЄС до ЄКПЛ. 

Водночас, ще перед початком роботи над текстом проекту угоди, Суд 

ЄС підготував документ, у якому підсумував своє бачення щодо угоди про 

приєднання ЄС до ЄКПЛ і зазначив, що приєднання ЄС, як організації 

регіональної інтеграції, підпорядковується конкретним умовам, які 

відрізняються від умов, встановлених для приєднання держави. Відповідно, 

приєднання не впливає на повноваження ЄС, а сама Угода про приєднання 

має забезпечити збереження специфічних характеристик об’єднання [686]. 

Після завершення роботи над проектом угоди Європейська комісія 

звернулась до Суду ЄС щодо висновку про сумісність проекту із правом ЄС. 

Відповідно, 18 грудня 2014 р. Суд ЄС у Висновку 2/13 дав свою оцінку та 

встановив існування суттєвих перешкод для такого приєднання. Основним 

аргументом є те, що якщо ЄС приєднається відповідно до умов угоди, то буде 

створено ризики руйнації базових засад конституційної системи ЄС. Також 

позиція Суду обґрунтовувалась положеннями щодо необхідності збереження 

особливостей та права Європейського Союзу, неможливості впливу на 

повноваження ЄС та його органів. Підбиваючи підсумки своїх висновків, Суд 

Європейського Союзу визнав проект угоди несумісним із правом ЄС [687]. 
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Також можна з упевненістю стверджувати, що негативний Висновок 

2/13 продемонстрував наявність в інституцій ЄС різних підходів до 

тлумачення ст. 6 Договору про ЄС у редакції Лісабонського договору, 

аргументуючи свою позицію, що важливою умовою приєднання ЄС до ЄКПЛ 

є збереження правопорядку ЄС [233, с. 22-23]. Загалом, оминаючи власне 

трактування причин і наслідків відмови від приєднання, варто констатувати, 

що на сьогоднішній день співробітництво ЄС і Ради Європи відбувається у 

звичних для міжнародного права формах, через інституційне та договірне 

співробітництво. 

При цьому норми Ради Європи та Європейського Союзу перебувають у 

постійній взаємодії та базуються на спільних цінностях: верховенства права, 

захисту прав людини, плюралістичної демократії. Яскравим прикладом є ст. 6 

Договору про ЄС, що містить відсилання до ЄКПЛ, визнаючи її засадничі 

права загальними принципами права об’єднання.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Міжнародне співробітництво між Європейським Союзом і третіми 

країнами здійснюється в різних організаційно-правових формах, що 

ґрунтуються на взаємовигідних інтересах, потребі вирішення спільних завдань 

і досягненні конкретних спільних цілей. При цьому варто констатувати той 

факт, що розширення міжнародно-правових форм співпраці, трансформація 

існуючих і поява нових форм співробітництва ускладнюють процес 

вироблення його уніфікованих стандартів, конструктивного розуміння їхньої 

сутності. 

У науковій літературі відсутнє чітке визначення поняття міжнародно-

правової форми співпраці ЄС із третіми країнами, яке досить часто 

ототожнюють із напрямами та рівнями співпраці. Однак ці поняття необхідно 
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чітко розмежовувати, оскільки форма є саме зовнішнім вираженням змісту та 

сутності співробітництва. 

У перспективі форми співпраці ЄС із третіми країнами можуть зазнати 

певної трансформації, що обумовлюється розширенням сфери впливу ЄС і 

його організаційної структури. Зокрема, деякі форми в подальшому можуть 

бути скасовані внаслідок втрати своєї актуальності (угоди про одноразову 

участь у проекті ЄС) або об’єднані в нову, досконалішу форму.  

Необхідно виокремити такі міжнародно-правові форми співпраці ЄС із 

третіми країнами:  

 участь третіх країн в агенціях ЄС, 

 укладання угод про асоціацію, 

 довгострокові двосторонні й багатосторонні договори (угоди),  

 угоди про участь у разових проектах або спільній діяльності в межах 

окремих заходів. 

Угода про асоціацію створює для України не тільки нові можливості 

для торгівлі, але й передбачає особливий процес залучення до механізму 

врегулювання спорів. За своєю суттю такий механізм, передбачений угодою, 

тісно взаємопов’язаний із механізмами, передбаченими СОТ, та не виключає 

один одного. 

Кожна угода про асоціацію містить положення щодо врегулювання 

спорів стосовно її тлумачення та застосування. Механізми вирішення спорів в 

угодах про асоціацію ЄС з Україною, Грузією та Молдовою є практично 

ідентичними у зв’язку з незначною різницею в часі між їхнім парафуванням та 

концептуальною схожістю їхніх положень як угод про ЗВТ+ із європейськими 

країнами – членами СОТ. На нашу думку, підхід цих угод щодо розмежування 

загальної процедури вирішення спорів через Раду асоціації та спеціальної 

процедури стосовно торговельного розділу угод через консультації, 

арбітражні групи і посередництво є цілком виправданим і доречним. Водночас 

більш ранні угоди з Боснією і Герцеговиною та Ізраїлем не містять згаданого 
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розмежування механізмів урегулювання спорів на загальний та торговельний. 

Відповідно до зазначених угод у разі виникнення суперечностей договірні 

сторони мають звернутися до Ради асоціації, а у випадку недосягнення 

взаємоприйнятного рішення створити арбітражну групу для вирішення 

спірного питання. 

Реалізуючи свою діяльність у межах СЗППБ, Європейський Союз діє 

на засадах, що випливають із природи і цілей його функціонування, зокрема, 

визначених у ст. 21 Договору про ЄС. Відстоюючи принципи демократії, 

верховенства права, універсальності і неподільності прав людини й основних 

свобод, повагу до людської гідності, принципи рівноправності та солідарності, 

а також повагу до принципів Статуту ООН і міжнародного права, ЄС планує 

розвивати відносини із третіми країнами та регіональними й універсальними 

міжнародними організаціями. 

Інституційні механізми, які створюються в рамках угод про асоціацію 

третіх країн із Євросоюзом, хоча і відрізняються один від одного, але 

використовують схожу загальну структуру. Рада асоціації складається з рівної 

кількості представників від ЄС (та держав-членів) і третіх країн. Свої рішення, 

які є обов’язковими для виконання сторонами, вони ухвалюють на основі 

консенсусу. Комітет асоціації, що складається із представників сторін угоди, 

готує та реалізує рішення Ради асоціації та міжпарламентських комітетів. 

Крім відносин із державами, що не входять до складу ЄС (третіми 

країнами), складовою частиною зовнішньополітичної діяльності об’єднання є 

його відносини з міжнародними організаціями – як із тими, що складаються 

лише із третіх країн (наприклад, Африканський союз), так і з організаціями, 

що включають до свого складу деякі або навіть усі держави – члени ЄС 

(наприклад, ООН або Радою Європи). 

Відповідно до ст. 220, 221, ЄС встановлює будь-яке корисне 

співробітництво з ООН, Радою Європи, ОБСЄ, ОЕСР та іншими 

міжнародними організаціями. Відповідальними за здійснення зазначеної 
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статті є Верховний представник Союзу із закордонних справ і політики 

безпеки та Комісія ЄС. Необхідні зустрічі з іноземними делегаціями можуть 

проводитися також або главою Комісії (на вищому рівні), або одним із її 

членів (комісарів). У зв’язку з ліквідацією Європейського Співтовариства 

Лісабонський договір нічого не згадує про Комісію ЄС при направленні 

делегацій об’єднання до третіх держав. Збереглися вони лише при здійсненні 

взаємодії з міжнародними організаціями. 

Отже, ЄС тісно співпрацює з міжнародними організаціями, такими як 

ООН, СОТ, ОБСЄ, Рада Європи та регіональні організації в Африці, Америці, 

Азії та країнах Тихоокеанського регіону. 

Основні положення розділу висвітлено у працях автора, зокрема [71, 

79, 80, 93, 99, 418] 
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РОЗДІЛ 3. ДОКТРИНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА ЗАГАЛЬНО-

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ  

МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 

 

3.1. Динаміка розвитку відносин асоціації України з Європейським 

Союзом 

 

Історично відносини України з Євросоюзом регулювалися під впливом 

різноманітних політичних, економічних, правових факторів [74]. Першим 

договором була Угода про партнерство і співробітництво між Україною і ЄС, 

підписана 14 червня 1994 р. [619] в Люксембурзі і ратифікована 10 листопада 

1994 р. Верховною Радою України. Договірний механізм був доповнений 

низкою секторальних угод, що розширюють можливості для тіснішої 

співпраці партнерів. Отже, в енергетичній галузі у 2005 р. був укладений 

Меморандум між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо 

співробітництва в енергетичній галузі [543]; у транспортній сфері – Угода про 

деякі аспекти повітряного сполучення 2005 р. [558] та Угода про 

співробітництво щодо цивільної глобальної навігаційної супутникової 

системи 2005 р. [562]; у соціальній сфері – Угода про наукове та технологічне 

співробітництво 2002 р. У сфері юстиції, свободи та безпеки було укладено 

Угоду про процедури безпеки, що стосуються обміну інформацією з 

обмеженим доступом 2005 р.[567]; у 2007 р. підписані угоди між Україною та 

Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз [566] та про 

реадмісію осіб [567], що набули чинності з 1 січня 2008 р. Загалом між 

Україною та ЄС укладено понад 40 двосторонніх секторальних угод, що 

також регулюють питання фінансування спільних проектів та участі України в 

програмах та агентствах ЄС. У 2014 р. Україна приєдналася до Програми ЄС 

«Еразмус +» як країна-партнер; 20 березня 2015 р. – до Програми ЄС 

«Горизонт 2020» тощо. Прикладами співпраці з агентствами ЄС є Угода між 

Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та 
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стратегічне співробітництво 2016 р., Меморандум про взаєморозуміння між 

Україною та Європолом щодо встановлення захищеної лінії зв’язку 2015 р. 

Також у 2016 р. була підписана Угода про співробітництво між Україною та 

Європейською організацією з питань юстиції для посилення співпраці між 

Україною і Євроюстом у боротьбі з важкими злочинами, зокрема 

організованою злочинністю і тероризмом. 

В основі поступової трансформації відносин від співробітництва до 

асоціації також лежали акти рекомендаційного характеру, норми яких можна 

охарактеризувати як норми «м’якого» права (soft law) [497, 495, 491]. Із 

2005 р. взаємна співпраця сторін регулювалася Планом дій Україна – 

Європейський Союз, затвердженим на засіданні Ради з питань 

співробітництва, створеної на підставі УПС. При цьому План дій був 

інструментом ЄПС, запровадженої у 2003 р. як політики «парасольки» з 

високим рівнем диференціації. У зв’язку з тим, що основою правових  

відносин країн, залучених до ЄПС, є різні договірні механізми, Євросоюз 

намагався «урівняти» стартові умови інтеграції третіх країн до об’єднання.  

Запропоноване у 2008 р. Комісією ЄС Східне партнерство (СхП) [544] стає 

віддзеркаленням поступової інтеграції в економіку Євросоюзу таких країн, як 

Вірменія, Азербайджан, Білорусь (з певними застереженнями), Грузія, 

Молдова й Україна. Східне партнерство вирівнює правові засади 

співробітництва країн, залучених у ЄПС. Отже, СхП має певні переваги щодо 

первісної моделі ЄПС. Політика СхП стає більш  «модернізованою» 

політикою, відповідно до якої чітко визначені правові основи нового 

договірного механізму (угоди про асоціацію містять основну мету – створення 

поглибленої зони вільної торгівлі); уперше визначено нові рамки для 

багатосторонньої співпраці країн; окреслені можливості створення 

Економічного співтовариства сусідства на кшталт Європейського 

економічного простору із країнами ЄАВТ тощо [187, с. 134-135]. 
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На початку проведення переговорів із 2007 р. перед Україною та 

Європейським Союзом постало питання щодо форми нової угоди, яка буде 

укладена замість УПС. Остаточне визначення правової підстави укладання 

нової угоди було подано на саміті Україна – Євросоюз (9 вересня 2008 р., 

Париж, Франція), на якому остаточно визначили колишню ст. 310 Договору 

про заснування ЄС, а нині ст. 217 ДФЄС. 

Після врегулювання з ЄС економічних аспектів торгівлі у 2008 р. був 

підписаний Протокол про вступ України до СОТ [568], після чого офіційно 

почалися переговори щодо створення «поглибленої» зони вільної торгівлі. З 

практики країн – членів СОТ після вступу до цієї організації Україна 

започатковує застосування принципів недискримінації між партнерами СОТ, 

встановлення митних тарифів на низькому рівні, скасування систем 

квотування й усунення нетарифних бар’єрів, які діють на засадах захисту 

національних режимів. 

Вступ України до СОТ відкрив можливості укладати преференційні 

угоди з розвиненими країнами й інтеграційними міжнародними організаціями. 

Тим паче, що сучасний світ і характеризується «мережами» зон вільної 

торгівлі, й активізацією процесів лібералізації в торгівлі [59]. За своєю суттю 

у ЗВТ її члени усувають торговельні бар’єри між собою такі як, наприклад, 

митні збори на «всі види торгівлі», але зберігають власні торговельні бар’єри 

стосовно інших країн [448]. При цьому варто нагадати, що першою 

преференційною угодою після вступу України до СОТ є Угода про вільну 

торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, що була підписана 24 червня 

2010 р. у м. Рейк’явік [193, 195]. Після тривалих процедур угода набула 

чинності 1 червня 2012 р. Одночасно із набуттям чинності угодою про ЗВТ 

набувають юридичної сили ще три угоди, підписані на двосторонній основі з 

державами-членами (з Ісландією, Норвегією та Швейцарією) про торгівлю 

сільськогосподарськими товарами. Причому в Угоді про ЗВТ відзначений 

безпосередній зв’язок між чинністю всіх цих чотирьох договорів. Зазначені 
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угоди стали частиною юридичних документів, які є підставою для створення 

зони вільної торгівлі між державами ЄАВТ й Україною (п. 4 ст. 10.8). 

19 грудня 2011 р. на саміті у Києві представники України та ЄС 

заявили про завершення переговорів щодо укладання угоди про асоціацію й 

офіційно угода була парафована. Отже, згідно зі ст. 10 Віденської конвенції 

про право міжнародних договорів 1969 р. відбулося лише погодження 

остаточної редакції (встановлення автентичності) зазначеного міжнародного 

договору шляхом проставлення ініціалів уповноважених осіб на кожній його 

сторінці. Із цього приводу І. Лукашук слушно зауважує, що, хоча парафування 

не є обов’язковим етапом укладання міжнародного договору, усе ж воно 

дозволяє уникнути в майбутньому спорів і непорозумінь стосовно тексту 

відповідного договору, оскільки є незаперечним доказом його узгодження 

уповноваженими особами [282, с. 344]. 

Підписання Угоди про асоціацію сторонами відбулося 2014 р., а 

ратифікована вона була 16 вересня 2014 р. одночасно Європейським 

парламентом та Верховною Радою України [105]. Потім розпочалася стадія її 

ратифікації двадцятьма вісьма державами-членами. Однак навіть до 

завершення всіх офіційних процедур набрання чинності всього документа 

Європейський Союз, користуючись виключною компетенцію у сфері спільної 

торговельної політики відповідно до ст. 3 Договору про функціонування ЄС, 

односторонньо запроваджує восени 2014 р. торговельні преференції, а з 1 

січня 2016 р. вводить у дію економічну частину – поглиблену та 

всеохоплюючу зону вільної торгівлі. 

Угода про асоціацію із поглибленою і всеосяжною зоною вільної 

торгівлі між Україною та ЄС – це двосторонній міжнародний договір між 

Україною, з одного боку, і ЄС та державами-членами – з іншого. Наявність 

множинності суб’єктів міжнародного права з боку одного боку значно 

ускладнює саму процедуру укладання міжнародного договору. 
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Після підписання УА потребує згоди на обов’язковість або ратифікації. 

Спочатку угода має бути ратифікована на національному рівні усіх держав – 

членів ЄС. Отже, угода про асоціацію є змішаним договором. Цей термін 

застосовують до угод, де обов’язково вимагається залучення і держав – членів 

ЄС, і Європейського Союзу, оскільки предмет угоди виходить за межі 

компетенції об’єднання. Зі свого боку, це має три ключові наслідки для 

процесу укладання угоди: 

 по-перше, держава – член ЄС двічі висловлює свою позицію щодо 

угоди – через голос у Раді ЄС і на національному рівні; 

 по-друге, якщо в Україні щодо УА застосовується законодавство про 

міжнародні договори, то з боку ЄС процедури мають складніший характер, 

оскільки кожне проміжне рішення щодо укладання угоди передбачає 

залучення трьох інституцій ЄС: Європейської комісії, Ради ЄС, 

Європейського парламенту; 

 по-третє, після підписання і ратифікації УА на міжнародному рівні 

дії України, з одного боку, і дії ЄС та його держав-членів, з іншого, 

регулюватимуться правом міжнародних договорів. 

На рівні ЄС ключовими є дві статті: ст. 217 Договору про 

функціонування ЄС, яка пояснює, що таке асоціація, та виділяє окремий тип 

угод про асоціацію, і ст. 218, що встановлює загальну процедуру укладання 

міжнародних угод. У разі тимчасового застосування угоди Європейський 

Союз керується також ст. 207, що стосується торговельної політики. Загалом, 

у застосуванні УА використовується великий блок нормативів на різних 

рівнях – міжнародному та національному. 

Угода про асоціацію за своїм обсягом і тематичним охопленням є 

найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України та 

одним із найбільших міжнародних договорів із третьою країною, коли-небудь 

укладеним Євросоюзом. Вона визначає якісно новий формат відносин між 

Україною та ЄС на принципах «політичної асоціації та економічної 
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інтеграції» і служить стратегічним орієнтиром системних соціально-

економічних реформ в Україні. 

Темі правового забезпечення європейської інтеграції України 

присвячено чимало наукових досліджень в Україні. Серед основних можна 

виділити праці В. Муравйова, О. Шпакович, К. Смирнової, Р. Петрова, 

І. Березовської, З. Макарухи, Т. Анакіної та ін. [147]. Тему правового 

регулювання економічної інтеграції ЄС з Україною вивчали чимало 

європейських учених (К. Хілліон, М. Кремона, П. ван Елсувеге, Г. ван дер Лу, 

М. Маресо та ін. [14, 398, 424, 437, 439, 458, 470, 473]). Постає питання більш 

поглибленого вивчення правових основ уведення в дію ПВЗВТ між Україною 

та ЄС із порівняльним її науковим аналізом із практикою ЄС укладання 

тимчасових угод про торгівлю із третіми країнами. 

Угоду про асоціацію між Україною і Європейським Союзом укладено 

на необмежений термін відповідно до ст. 481. Однак передбачено можливість 

її всебічного перегляду через п’ять років від дати набрання нею чинності, а 

також у будь-який інший час за взаємною згодою сторін. 

В угоді йдеться, що вона набирає чинності в перший день другого 

місяця, який настає після дати здачі на зберігання останньої ратифікаційної 

грамоти або останнього документа про затвердження. Торговельні положення 

УА можуть застосовуватися на тимчасовій основі достроково. Рішення про 

тимчасове застосування торговельних положень угоди до набуття нею 

чинності санкціонує Рада ЄС. Отже, УА відкриває для України перспективу 

залучення до процесу європейської інтеграції [56]. 

15 грудня 2016 р. Європейська рада ухвалила одне з найважливіших 

рішень з метою виходу із кризової ситуації щодо ратифікації Угоди про 

асоціацію ЄС – Україна з боку Нідерландів. Це рішення є дійсно важливим, 

оскільки воно надало можливість юридичного і політичного розв’язання 

проблеми несприйняття населенням Нідерландів угоди про асоціацію. 
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Хоча результати референдуму не створювали жодних правових 

проблем щодо ратифікації угоди, проте уряд Нідерландів не міг піти проти 

волі свого народу. У королівстві панували ідеї нерозуміння і ворожого 

сприйняття важливості ратифікації цієї угоди. 

Проте 15 грудня 2016 р. вихід було знайдено. Ним стало Рішення 

Європейської ради від 15 грудня 2016 р., що містить додаток щодо умов 

завершення ратифікації Угоди про асоціацію з Україною. З одного боку, це 

сталося завдяки політичній волі уряду Нідерландів, особливо його лідера – 

прем’єр-міністра М. Рютте, з іншого – згода лідерів держав – членів ЄС на 

умови королівства (хоча Польща вступала в різку конфронтацію з 

Нідерландами). 

Насправді рішення Європейської ради жодним чином не змінило 

положень Угоди про асоціацію чи якимось чином звузило сферу співпраці між 

ЄС та Україною. Проте це рішення «заспокоїло» Нідерланди, засвідчивши, що 

Україна не претендує на більше, ніж те, що було обумовлено угодою. З огляду 

на це в зазначеному випадку варто говорити радше про політичну резолюцію, 

що стала компромісом інтересів Нідерландів, України та ЄС. 

Рішення Європейської ради містить шість положень у відповідь на 

п’ять умов уряду Нідерландів. Серед цих положень є такі: 

 угода не пов’язана із членством України в ЄС; 

 угода не містить положень про свободу руху осіб (що передбачає право 

на працевлаштування та проживання); 

 угода не містить положень про надання гарантій колективної безпеки 

України та ЄС; 

 угода не надає Україні доступу до структурних фондів ЄС (не 

передбачає виділення окремого фінансування); 

 боротьба з корупцією є одним із найважливіших елементів співпраці з 

Україною; 
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 повага до демократичних принципів, прав людини й основних свобод, 

а також дотримання принципу верховенства закону, є найважливішими 

елементами угоди. 

Важливо наголосити, що у праві ЄС такі рішення відносять до 

нетипових джерел права. Хоча у практиці об’єднання зазначена форма 

застосовується не вперше. Таке рішення приймалося, наприклад, у 1992 р., 

коли Договір про ЄС не отримав підтримки на референдумі в Данії. Або 

свіжіший приклад – цього року, ще до референдуму про Брексіт, коли було 

зафіксовано результати домовленостей про умови членства Британії в ЄС. По 

суті, ідеться про рішення, які виходять за межі компетенції Європейської ради 

як інституції ЄС, але стосуються всього Європейського Союзу і потребують 

спільного рішення держав-членів. 

Варто зупинитися на питанні впливу британського референдуму на 

подальший розвиток відносин України та ЄС. 23 червня 2016 р. жителі 

Великої Британії проголосували за вихід країни з Євросоюзу – на референдумі 

щодо членства Королівства в ЄС 52 % британців підтримали цю ідею. Звісно, 

результати референдуму не означають, що Велика Британія миттєво виходить 

зі складу ЄС, за ст. 50 Лісабонського договору такий процес триватиме 

мінімум два роки з переговорами між сторонами. Проте беззаперечно, що 

рішення Британії вийти зі складу ЄС матиме вплив як на саме співтовариство, 

так і на країни, що тісно співпрацюють з ЄС, серед яких й Україна. 

Щодо питання безвізового режиму слід наголосити: вихід Великої 

Британії не впливає на безвізовий режим України з ЄС, оскільки Британія не є 

членом Шенгенської зони, а тому безвізовий режим на неї все одно не 

поширюється. Для отримання британської візи потрібно проходити саме 

британські, а не загальноєвропейські процедури. 

Утім, вихід Великої Британії матиме серйозний вплив на британські 

правила міграції, передусім щодо громадян ЄС. Країна є головним магнітом 

для працівників з інших держав Євросоюзу. З огляду на це Брексіт буде 
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серйозним ударом по поляках, чехах, литовцях, латвійцях, естонцях, словаках. 

Мільйони громадян цих країн – у статусі громадян ЄС – нині працюють у 

Британії і мають такі ж права, як і британські працівники. Правила щодо них 

стануть жорсткішими, і, можливо, багато хто з них буде змушений 

повернутися до рідних країн, або осісти в інших країнах ЄС. Для майбутніх 

членів Європейського Союзу ситуація буде подібною, якщо не гіршою. 

Велика Британія вже ратифікувала і застосовує УА, а її рішення вийти з 

Євросоюзу означає, що в середньостроковій перспективі залежно від 

майбутньої моделі відносин між Британією та ЄС перед нами може постати 

необхідність адаптації до неї всієї нормативно-правової бази між Україною та 

ЄС, зокрема й Угоди про асоціацію. Якою буде ця модель, зараз не береться 

сказати ніхто. До моменту виходу Британії з ЄС усі міжнародно-правові 

зобов’язання Лондона в межах національної компетенції та компетенції ЄС 

будуть застосовуватися і надалі. 

Вихід Британії з ЄС означає вихід із тих міжнародних угод, що укладені 

від імені Євросоюзу. Ключовою для нас є Угода про асоціацію між Україною 

та ЄС, зокрема про зону вільної торгівлі. Коли процес виходу формально 

завершиться, це означатиме, що положення зони вільної торгівлі між ЄС та 

Україною вже не поширюватимуться на Британію. З одного боку, це погано, 

оскільки британський ринок може бути цікавим для українського бізнесу. З 

іншого боку, Україні тоді потрібно буде проводити переговори про зону 

вільної торгівлі власне із Британією. Ураховуючи те, що Велика Британія 

традиційно має більш ліберальний підхід до торгівлі, Україна може 

сподіватися на певні можливості. 

Однак головний наслідок, без сумніву, полягає в послабленні ЄС та в 

можливому ефекті доміно в інших країнах. Це удар по самій ідеї європейської 

інтеграції, яка скеровує багато процесів в Україні за останні кілька років. 

Очевидно, що переможцями є всі ті, хто намагається боротися з європейським 

проектом та його цінностями, як усередині ЄС, так і поза його межами, 
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пропонуючи, натомість, інший проект: більш авторитарний, закритий, 

націоналістичний та агресивний. 

Повертаючись до аналізу впливу негативного голосування в 

Нідерландах щодо Угоди про асоціацію з Україною, варто наголосити, що 

ухвалене Європейською радою рішення: 

 дало змогу вийти з кризи щодо останньої ратифікації УА з боку 

Нідерландів; 

 підтвердило ключові позиції, визначені угодою; 

 створило негативну політичну риторику щодо майбутніх перспектив 

глибшого рівня співпраці ЄС з Україною (а саме можливого членства); 

 підвищило рейтинг та вагу чинного уряду як усередині країни, так і 

серед колег у ЄС. 

Однак, незважаючи на те, що процес ратифікації угоди затягнувся 

(особливо у світлі консультативного референдуму в Нідерландах 6 квітня 

2016 р. щодо ратифікації УА з Україною), деякі її положення набрали 

чинності до дати набрання чинності всього тексту угоди. Це так зване 

тимчасове (provisional, interim, temporal) застосування частини угоди, що стає 

необхідним заходом для пом’якшення негативних наслідків тривалої 

процедури ратифікації. 

Тимчасове (дострокове, попереднє) застосування норм угоди про 

асоціацію в договірній практиці ЄС не є новим явищем [512]. Це випливає з 

того факту, що угоди про асоціацію є «змішаними угодами» відповідно до 

сфер компетенції, які вони охоплюють. Користуючись винятковою 

компетенцією ЄС у сфері спільної торговельної політики (ст. 3 ДФЄС), ЄС 

має повноваження щодо дострокового введення в дію економічних положень 

угоди, або таких, що стосуються торгівлі. Таке тимчасове застосування може 

набувати форм укладання окремих тимчасових угод про торгівлю або 

внесення окремих таких положень до тексту угод про асоціацію та прийняття 

відповідного одностороннього акта ЄС. 
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Угода про асоціацію між Україною та ЄС належить до другого 

механізму тимчасового введення в дію торговельних аспектів, що 

відображено у ст. 486 УА (Набрання чинності та тимчасове застосування). 

Так, відповідно до п. 3 ст. 486 УА Україна і Європейський Союз домовилися 

тимчасово застосовувати цю угоду в частині, що визначена Європейським 

Союзом, як це передбачено п. 4 цієї статті, та відповідно до своїх відповідних 

внутрішньодержавних процедур і чинного законодавства. Процедура 

«авторизації» тимчасового застосування міститься в п. 4 ст. 486 УА. 

Тимчасове застосування набуває чинності з першого дня другого місяця, що 

настає після дати отримання Депозитарієм повідомлення, надісланого 

Європейським Союзом, про закінчення виконання процедур, необхідних для 

цієї мети, із зазначенням частин угоди, які будуть застосовуватися тимчасово, 

а також після здавання Україною на зберігання ратифікаційної грамоти 

відповідно до своїх процедур і чинного законодавства. Європейський Союз 

має право односторонньо визначати, які частини угоди будуть 

застосовуватися на тимчасовій основі. Отже, тимчасове застосування Угоди 

про асоціацію технічно не вимагає укладання окремої тимчасової угоди. 

Необхідним є тільки письмове рішення ЄС про застосування угоди в тій мірі, 

яка явно підпадає під сферу компетенції ЄС. Тимчасове введення в дію може 

бути застосоване лише щодо таких питань і сфер, які охоплені виключною 

компетенцією ЄС. Натомість питання, що входять до сфери спільної 

компетенції держав-членів та ЄС, наприклад питання щодо простору свободи, 

безпеки і юстиції, мають пройти національні процедури ратифікації для 

набрання чинності ними. Питання, пов’язані із застосуванням норм ПВЗВТ в 

межах УА, що були внесені за рішенням Ради ЄС [688], були ратифіковані 

тільки парламентом України та Європейським парламентом. 

У зв’язку з тим, що УА була нетипово підписана двома рішеннями, то 

й механізм унесення її тимчасового застосування також був санкціонований 

двома рішеннями Ради ЄС. Перше рішення Ради ЄС від 17 березня 2014 р. 
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надало тимчасове застосування преамбулі, ст. 1 та розд. I, II, та VII УА, однак 

«тільки в тій мірі, у якій вони охоплюють питання, віднесені до компетенції 

Союзу, зокрема питання, що входять до компетенції ЄС визначати та 

здійснювати загальну зовнішню політику і політику безпеки», як це 

передбачено ст. 4 рішення [689]. Друге рішення Ради щодо підписання та 

тимчасового заснування УА було прийнято 23 червня 2014 р. [688], 

відповідно до якого було надане право на підписання та тимчасове 

застосування решти «економічної» частини УА, а саме розд. ІІІ («Юстиція, 

свободи та безпеки), розд. V («Економічна та секторальна співпраця»), 

розд. VI («Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби з 

шахрайством») та розд. VII («Інституційні, загальні та інші положення»), а 

також відповідних додатків і протоколів.  

Отже, відповідно до проаналізованих рішень Ради ЄС можна 

стверджувати, що правовими підставами для підписання Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС стають не тільки основна ст. 217 ДФЄС, а й ст. 31 (п. 1), 

37 ДФЄС. Згідно із другим етапом підписання УА, що відбувся 27 червня 

2014 р., правовими основами угоди стають також ст. 79 (2) (b) ДФЄС, що 

визначає особливий статус Великої Британії та Ірландії у сфері простору 

свободи, безпеки та юстиції (відповідно до Рішення Ради ЄС 2014/669/ЄС). 

30 вересня 2014 р. Генеральний секретаріат Ради ЄС, що є 

депозитарієм угоди (відповідно до ст. 484 УА), офіційно надіслав вербальну 

ноту про введення в дію тимчасового застосування положення Угоди про 

асоціацію з 1 листопада 2014 р. Отже, відповідно до ст. 486 УА з 1 

листопада 2014 р. здійснюється її тимчасове застосування до моменту 

набрання нею чинності. З 1 листопада 2014 р. тимчасово застосовуються 

такі розділи/статті угоди: 

 розд. І «Загальні принципи»; 

 розд. ІІ «Політичний діалог та реформи, політична асоціація, 

співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики»: 
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ст. 4 «Цілі політичного діалогу», ст. 5 «Форуми для проведення політичного 

діалогу», ст. 6 «Діалог та співпраця з питань внутрішніх реформ»; 

 розд. ІІІ «Юстиція, свобода та безпека»: ст. 14 «Верховенство права, 

повага до прав людини та основних свобод», ст. 19 «Рух осіб»; 

 розд. V «Економічне та секторальне співробітництво»: гл. 1 

«Енергетична співпраця, включаючи ядерні питання» (за винятком ст. 338 (k) 

(щодо просування Механізму спільного запровадження Кіотського протоколу 

до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 1997 р.), 339 (щодо обміну 

інформацією та досвідом) та 342 (щодо співпраці у сфері цивільного 

використання ядерної енергії)); 

 гл. 6 «Довкілля» (за винятком ст. 361 (сфери співпраці), 362 (1) (с) 

(планування подолання наслідків стихійних лих та інших надзвичайних 

ситуацій), 364 (співпраця у сфері цивільного захисту), 365 (а) (розвиток 

всеосяжної стратегії у сфері довкілля) та 365 (с) (розвиток та імплементація 

політики з питань зміни клімату)); 

 гл. 7 «Транспорт» (за винятком ст. 368 (3) (обмін інформацією і 

спільна діяльність на регіональному та міжнародному рівнях), 369 (а) 

(розвиток сталої національної транспортної політики) та (d) (приєднання до 

відповідних міжнародних транспортних організацій та угод)). При цьому 

посилання у ст. 369 (с) на «розвиток стратегій фінансування, спрямованих на 

утримання, усунення перешкод у пропускній здатності та розвиток неповної 

інфраструктури» не створює будь-яких фінансових зобов’язань для держав – 

членів ЄС; 

 гл. 12 «Фінансові послуги»; 

  гл. 17 «Сільське господарство та розвиток сільських територій» (за 

винятком ст. 404 (h) щодо посилення гармонізації з питань, які 

обговорюються в межах міжнародних організацій); 

 гл. 18 «Політика у галузі рибальства та морська політика» (за 

винятком ст. 410 (b) (ініціативи щодо перевірки та контролю рибальської 
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діяльності шляхом використання необхідного обладнання для спостереження) 

та 411 (співробітництво щодо інтегрованої морської політики)); 

 гл. 20 «Захист прав споживачів»; 

 гл. 26 «Співробітництво з питань громадянського суспільства»; 

 гл. 28 «Участь у програмах та агентствах ЄС»; 

 ст. 353 щодо поступового наближення до структури оподаткування, 

визначеної у праві ЄС; 

 ст. 428 щодо поступового наближення законодавства та практики до 

принципів права ЄС, зокрема у сфері інфекційних хвороб, служби крові, 

трансплантації тканин і клітин, а також тютюну; 

 розд. VI «Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із 

шахрайством»; 

 розд. VII «Інституційні, загальні та прикінцеві положення» за 

винятком ст. 479 (1) у тій мірі, у якій положення цього розділу обмежені для 

забезпечення тимчасового застосування угоди як визначено у вербальній ноті; 

 дод. XXVI, XXVII (за винятком ядерних питань), дод. XXVIII–XXXVI 

(за винятком п. 3 в дод. XXXII), XXXVIII–XLI, XLIII та XLIV, а також 

протокол III. 

Угода ратифікована Україною та Європейським парламентом 16 

вересня 2014 р., а також такими країнами – членами ЄС: Румунія – 14 липня 

2014 р., Литва – 29 липня 2014 р., Латвія – 31 липня 2014 р., Мальта – 29 

серпня 2014 р., Болгарія – 9 вересня 2014 р., Словаччина – 21 жовтня 2014 р., 

Швеція – 9 січня 2015 р., Естонія – 12 січня 2015 р., Данія – 18 лютого 2015 р., 

Польща та Хорватія – 24 березня 2015 р., Угорщина – 7 квітня 2015 р., Велика 

Британія – 8 квітня 2015 р., Ірландія – 17 квітня 2015 р., Фінляндія – 6 травня 

2015 р., Люксембург – 12 травня 2015 р., Португалія – 13 травня 2015 р., 

Іспанія – 19 травня 2015 р., Німеччина – 22 липня 2015 р., Словенія – 27 липня 

2015 р., Австрія – 6 серпень 2015 р., Франція – 10 серпня 2015 р., Чехія – 12 

листопада 2015 р., Італія – 11 грудня 2015 р. 
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Повністю Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності 

після її ратифікації усіма сторонами у перший день другого місяця, що настав 

після дати здавання на зберігання до Генерального секретаріату Ради 

Європейського Союзу останньої ратифікаційної грамоти або останнього 

документа про затвердження. 

Слід підкреслити, що після довготривалого процесу ратифікації угоди 

з Україною Нідерландами, він завершився 30 травня 2017 р. фінальним 

голосуванням у сенаті Нідерландів. І після закінчення всіх процедурних 

аспектів Угода про асоціацію набула чинності з 1 вересня 2017 р. 

16 листопада 2015 р. генеральний секретаріат Ради ЄС офіційно своєю 

вербальною нотою проінформував, що з 1 січня 2016 р. тимчасово 

застосовуються такі розділи/статті УА: 

 розд. IV (за винятком ст. 158 у тій мірі, у якій вона стосується 

забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності під час 

кримінальних проваджень, а також за винятком ст. 285 і 286 у тій мірі, у якій 

вони застосовуються до адміністративних проваджень та перегляду й 

оскаржень на рівні держав-членів); 

 розд. VII (за винятком ст. 479 (1) у тій мірі, у якій положення цього 

розділу обмежуються метою забезпечення тимчасового застосування угоди; 

 дод. I-XXV, а також протоколи I та II; 

 ст. 279 не завдає шкоди суверенним правам держав-членів щодо їхніх 

вуглеводневих ресурсів відповідно до міжнародного права, зокрема їхнім 

правам і зобов’язанням як сторін Конвенції ООН з морського права 1982 р.; 

 ст. 280 (3) Євросоюз не завдає шкоди існуючому розподілу 

повноважень між ЄС та його державами-членами щодо надання дозволів на 

розвідку, видобування та виробництво вуглеводнів. 

Отже, розд.  IV «Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про 

асоціацію, який стосується поглибленої та всеохоплюючої зони вільної 

торгівлі між Україною та ЄС, почав застосовуватися з 1 січня 2016 р. 
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Відповідно до ст. 486, УА набирає чинності в перший день другого 

місяця, що настає після дати здачі на зберігання останньої ратифікаційної 

грамоти або останнього документа про затвердження. 

Отже, як свідчить проведений вище аналіз, тимчасове застосування 

Угоди про асоціацію Україна – ЄС є попереднім заходом, що дозволяє 

застосування договору до його повного і безумовного набрання чинності. На 

підставі вищезазначеного, ураховуючи складність сфери дії УА та її правового 

характеру як змішаного договору у правовому порядку Євросоюзу разом із 

далекосяжними наслідками для правових систем ЄС і України відповідно до 

міжнародного права, можна стверджувати про передбачувану складність 

застосування та реалізації її норм до повного набрання чинності Угоди про 

асоціацію. 

 

3.2. Політичні й економічні структурні елементи та особливості Угоди 

про асоціацію 

 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС виходить за рамки 

традиційних зон вільної торгівлі та містить інтеграційно-орієнтовані елементи 

[474]. Здійснюючи порівняльне дослідження укладених угод про асоціацію з 

Молдовою [668] та Грузією [669], варто виділити два основні відмінні 

елементи, які відрізняють Угоду про асоціацію між Україною та ЄС від усіх 

інших угод про вільну торгівлю Євросоюзу. Першим елементом є інноваційна 

особливість угоди про асоціацію з Україною, що стосується численних 

законодавчих положень, пов’язаних із наближенням до доступу на ринок. За 

словами Г. ван дер Лу у жодній угоді про вільну торгівлю з ЄС третя країна не 

бере на себе зобов’язання наближати своє законодавство до законодавства ЄС 

з метою лібералізації або, навіть, інтегрування до внутрішнього ринку ЄС 

[437, с. 312]. Однак у цьому контексті не варто погоджуватись із таким 

висловлюванням, оскільки ЄС уже має досвід укладання угоди про створення 

ЄЕП, яка за своєю суттю є найбільш амбітною і передбачає залучення 
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Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну до внутрішнього ринку ЄС. З іншого боку, 

така амбітна форма економічної інтеграції як ПВЗВТ з Україною вперше 

застосовується до країн, з якими попередньо були укладені угоди про 

партнерство та співпрацю. З огляду на це, як простежується з основних 

нормативних актів України, економічна інтеграція – це створення поглибленої 

та всеохоплюючої зони вільної торгівлі Україна – ЄС, спрямованої на 

поступову інтеграцію України до внутрішнього ринку Євросоюзу. 

Підтримуючи тезу З. Макарухи, слід зауважити, що ЗВТ Україна – ЄС 

передбачає лібералізацію торгівлі як товарами, так і послугами, лібералізацію 

руху капіталу та, до певної міри, – руху робочої сили. Відмінною рисою ЗВТ 

Україна – ЄС є комплексна програма наближення секторальних законодавчих 

і нормативних актів України (транспорт, енергетика, послуги, сільське 

господарство тощо) до відповідних стандартів ЄС. Це дозволяє значною 

мірою усунути нетарифні (технічні) бар’єри у торгівлі між Україною та ЄС і 

забезпечити розширений доступ до внутрішнього ринку ЄС для українських 

експортерів, і навпаки, – європейських експортерів до українського ринку 

[116]. Крім того, виконання таких амбітних планів вимагає сильної політичної 

готовності країн-партнерів по інтеграції в ЄС. Україна й інші партнери 

Східного партнерства, безумовно, потрапляють до цієї категорії. За словами 

В. Погорецького ЗВТ з ЄС передбачає широкий спектр взаємних зобов’язань у 

сфері торгівлі. Ці зобов’язання санкціоновані українським законодавством, 

яке проголошує європейську інтеграцію як пріоритетну мету зовнішньої 

політики України [167]. 

Другим унікальним елементом торговельної частини угоди про 

асоціацію з Україною є безпрецедентні форми «інтеграції» до внутрішнього 

ринку ЄС у сфері послуг/заснування та державних закупівель. Цими 

положеннями передбачається, що юридичні особи України розглядаються 

таким же чином, як юридичні особи держав – членів ЄС (ст. 88, 148 УА) на 

основі принципу національного режиму. Однак ці амбітні форми інтеграції 



 

 

161 

внутрішнього ринку не пропонуються одномоментно та безумовно, а 

враховують сувору обумовленість доступу на ринки і механізми для 

забезпечення однакового тлумачення та застосування законодавства ЄС. Крім 

того, торговельна частина угоди містить низку нових положень, які 

безпосередньо не пов’язані з обумовленістю доступу до ринку. Наприклад, 

було відзначено, що для лібералізації правил заснування та підприємницької 

діяльності вперше використовується підхід негативного списку (зокрема, 

ст. 87 УА передбачає винятки зі сфери заснування). Крім того, аналіз 

положень угоди про асоціацію щодо державної допомоги (ст. 262-267), 

питань, пов’язаних із торгівлею енергоносіями (ст. 268-280) та з нормативно-

правовою апроксимацією (ст. 322) свідчить про те, що вони характеризуються 

високим рівнем деталізації, що не є притаманним іншим угодам з ЄС. Такі 

відмінності досить виняткові. Отже, можна зробити висновок про те, що УА, а 

особливо частина щодо заснування ЗВТ, багато в чому схожа на інші угоди з 

ЄС, за винятком різних форм законодавчого наближення умов доступу до 

ринків й умовної повної інтеграції в кількох сферах послуг ЄС та заснування і 

ринку державних закупівель. 

Слід зауважити, що, з одного боку, усі три угоди про асоціацію 

(Україна, Молдова та Грузія [570, 668, 669]) були укладені як інструмент 

реалізації політики Східного партнерства ЄС, а з іншого боку, можна 

простежити чітку диференціацію політики Євросоюзу в цих угодах. З одного 

боку, подібність зазначених угод простежується головним чином у тому, що 

вони були розроблені в тих же рамках політики і мають ті ж політичні цілі. З 

цієї точки зору директиви для ведення переговорів Європейською комісією з 

Молдовою та Грузією були скопійовані з аналогічних директив Ради щодо 

України. За своєю суттю угоди з Молдовою та Грузією були змодельовані на 

українському прикладі. Отже, угоди про асоціацію країн Східного 

партнерства мають не тільки подібну структуру поглиблених і всеосяжних зон 

й однакову структуру та широке охоплення, а також глибину і темп доступу 
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до ринку та різних форм обумовленості доступу на ринок, що в більшості 

сфер дуже схожі. 

На подібність угод про асоціацію між Молдовою, Грузією та Україною 

також вказує тривалість переговорів щодо ЗВТ. Українська угода перебувала 

у стані переговорів майже чотири роки, тоді як угоди з Молдовою і Грузією 

були укладені протягом 18 місяців. Переговори щодо української угоди 

завершилися тоді, коли із Грузією та Молдовою вони тільки розпочалися і не 

дивно, що в переговорному процесі Комісія використовувала досвід з 

Україною як план для ведення переговорів угоди з Молдовою та Грузією 

(переговори щодо укладання угод про ЗВТ з Молдовою та Грузією 

розпочалися в лютому 2012 р., а підписані вони були в червні 2013 р. з 

Молдовою та липні 2013 р. із Грузією. Переговори щодо ЗВТ з Україною 

розпочалися в лютому 2008 р. та завершилися в жовтні 2011 р.).  

Проте це лише частково пояснює коротший переговорний процес для 

Молдови і Грузії. На думку Європейської комісії для переговорів з Україною 

також потрібно більше часу. Зазначений факт пояснюється ще й тим, що 

торгові відносини між ЄС і Молдовою та Грузією вже були значно 

лібералізовані за допомогою односторонніх торгових заходів і через менший 

експортний потенціал цих країн (порівняно з Україною), та передбачалося 

лише обмежене коло винятків. 

Крім того, варто особливо підкреслити, що положення деяких глав в 

угодах про асоціацію з Молдовою та Грузією, такі як положення про 

конкуренцію, питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями, та положення про 

права інтелектуальної власності є менш детальними і вичерпними порівняно з 

положеннями угоди про асоціацію з Україною. Крім того, один із найбільш 

далекосяжних інтеграційних орієнтованих елементів угоди з Україною – 

положення щодо лібералізації заснування та надання послуг, – взагалі не 

передбачені в угодах з Молдовою та Грузією. На противагу цьому, деякі 

конкретні положення є новими порівняно з угодою з Україною у поглиблених 
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і всеосяжних зонах Молдови та Грузії, такі як механізм запобігання обходу 

(anti-circumvention mechanism) для сільськогосподарських продуктів (ст. 26, 27 

Угоди про асоціацію між ЄС та Грузією) та принципи для оцінки прогресу в 

процесі наближення в розділах щодо санітарних і фітосанітарних заходів 

(СФЗ) (ст. 47 Угоди про асоціацію між ЄС та Грузією). 

Аналіз положень щодо запровадження поглибленої та всеохоплюючої 

зони вільної торгівлі також демонструє, що ця угода є надзвичайно складним 

правовим інструментом. Її складний характер полягає не тільки у всеосяжній 

сфері її дії, але й різних механізмах обумовленості доступу до ринків і 

різносторонньою юридичною термінологією у сфері законодавчого 

наближення. Широке коло питань права ЄС, які Україна має внести в 

національне законодавство, також зумовлює загострення проблеми «вартості 

реалізації» (‘implementation costs’) та вплив угоди на внутрішній законодавчий 

процес. Іншими словами, угода про асоціацію відкриває для України новий 

етап нормотворення, націлений на її реалізацію. Отже, можна умовно 

згрупувати два основні проблемні аспекти, які мають бути вирішені на 

внутрішньоорганізаційному рівні законодавства України.  

По-перше, той факт, що майже кожна глава положень угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС має свою власну форму обумовленості доступу 

на ринок і механізм для забезпечення однакового тлумачення та застосування 

об’єднаного законодавства ЄС, робить угоду предметом дискусійності в 

юридичній доктрині, ставить питання щодо дії цієї угоди у правовій системі 

України та визначає гостру необхідність у з’ясуванні надзвичайно складного 

правового інструменту її реалізації. У цьому зв’язку варто погодитись із Г. ван 

дер Лу, який вважає, що у жодній іншій угоді про асоціацію у 

зовнішньодоговірній практиці ЄС відсутній такий великий перелік різних 

процедур її імплементації [437]. Певною мірою відмінності між цими 

механізмами є наслідком різних цілей кожного розділу угоди про асоціацію. 
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Таким чином, залежно від сфери дії відповідних положень угоди про 

асоціацію відмінним є механізм їхньої імплементації. 

У жодній іншій угоді про інтеграцію з ЄС не можна знайти такого 

великого переліку процедур і методів. Певною мірою відмінності між цими 

механізмами є наслідком відповідних різних цілей, які визначаються окремо 

кожним розділом. У тих розділах, де передбачено майбутню інтеграцію до 

внутрішнього ринку ЄС, процедури, що мають забезпечити рівномірну 

інтеграцію та наближення законодавства України до права ЄС, є набагато 

складнішими. Проте також розділи, які не передбачають такої амбітної форми 

інтеграції, відповідно, не поділяють єдиний механізм для законодавчого 

наближення. Наприклад, у більшості випадків «законодавче наближення» 

прописано в додатку до угоди, однак тільки в одному розділі – гл. 10 розд. 4 

(«Правила конкуренції») – ці умови перераховані в основному тексті 

договору. Деякі розділи містять умови правового наближення, оскільки 

вбачають динамічний розвиток у втіленні цих процедур. Усе це робить 

зазначену угоду не просто прикладом чіткої правової підготовки. Зрозуміло, 

як із правової так і політичної точки зору, що глави угоди, які не 

передбачають амбітну форму «інтеграції» до внутрішнього ринку ЄС, мають 

менш детально прописані правила, що стосуються збереження єдиної 

інтерпретації стосовно законодавчого наближення. Чому насправді Україна 

має взяти на себе зобов’язання у виконанні таких далекосяжних зобов’язань 

щодо наближення до законодавства ЄС у тих галузях, де законодавче 

наближення не дає додаткового доступу до ринків, особливо за відсутності 

чіткої перспективи членства в ЄС? Великі відмінності між різними розділами, 

які не мають на меті предмета інтеграції, є важчими для розуміння. Більш 

узгоджений підхід до обумовленості доступу до ринку і пов’язаних із ним 

процедур щодо єдиного тлумачення та застосування законодавства ЄС зробив 

би цю угоду набагато простішою, зрозумілішою й, отже, легшою для 

реалізації. Хоча деякі «горизонтальні» процедури, які були внесені до угоди 
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(наприклад, щодо законодавчого наближення (ст. 322), процедура оновлення 

додатків (ст. 463 (3) і пункт контролю ст. 475)) створюють великі розбіжності 

між різними главами угоди. Кращим варіантом було б встановити дві 

горизонтальні процедури. Перший – механізм обумовленості доступу до 

ринку, зокрема докладні процедури для збереження єдиного тлумачення і 

застосування об’єднаного законодавства ЄС, за винятком тих розділів, що 

передбачають фактичну «інтеграцію» до внутрішнього ринку ЄС, і другий, 

обмеженіший, горизонтальний механізм для інших розділів угоди – 

законодавче наближення до законодавства ЄС є провідною метою, оминаючи 

при цьому «інтеграцію» до внутрішнього ринку ЄС. Для того, щоб 

забезпечити рівномірне функціонування внутрішнього ринку ЄС, правова база 

повинна містити сильні положення, як ті, що внесені в поточні послуги угоди 

про зону вільної торгівлі. Останні, з іншого боку, вимагають лише основних 

процедур, які було б простіше прийняти для країни-партнера.  

Другим аспектом складності процесу імплементації угоди про 

асоціацію є різні юридичні терміни, що використовуються у тексті угоди для 

позначення зобов’язань щодо «зближення законодавства» України. Хоча в 

тексті використовуються різні юридичні терміни для позначення процесу 

«наближення», характер зобов’язання апроксимації в різних аспектах угоди є 

все ж таки рівномірним. Кожне положення щодо апроксимації в угоді 

накладає на Україну суворе зобов’язання «наближати» своє національне 

законодавство до заздалегідь визначеного кола законодавства ЄС. Кожен 

пункт щодо наближення містить формулювання, що «Україна повинна....», 

таким чином відрізняючи зазначені положення від попередніх договорів, 

зокрема УПС, яка містила лише норми «м’якого права» у сфері гармонізації. 

Отже, Угода про асоціацію з Україною передбачає низку загальних 

цілей, а саме: 

 поетапне наближення сторін для поглиблення асоціації України з 

політикою ЄС та активнішу участь України в європейських програмах; 
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 створення адекватних рамок для інтенсивного політичного діалогу; 

 підтримку, збереження та зміцнення миру і стабільності в 

регіональному та міжнародному вимірі відповідно до принципів Хартії 

Об’єднаних Націй та Заключних актів Конференції з питань безпеки та 

співробітництва в Європі у Гельсінкі 1975 р., а також цілей Паризької хартії 

для нової Європи 1990 р.; 

 створення основ для зміцнення економічних і торговельних відносин 

шляхом створення передбаченої у розд. IV («Торгівля та питання торгівлі») 

поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, яка поетапно має 

привести до поступової інтеграції України у внутрішній ринок ЄС; 

 підтримку України в її зусиллях здійснити перехід до дієздатної 

ринкової економіки та поступового приведення свого законодавства у 

відповідність із нормами ЄС; 

 зміцнення співпраці у сферах права, свободи та безпеки для зміцнення 

верховенства закону і поваги до прав людини й основних свобод; 

 створення умов для якомога тіснішої взаємодії в інших сферах, що 

становлять взаємний інтерес. 

Відповідно до ст. 56 УА Україна зобов’язується інкорпорувати у 

власне законодавство як рамкові директиви щодо безпеки та продажу 

продукції (горизонтальне законодавство), так і секторальні директиви, 

вироблені на базі Нового та Глобального підходу ЄС до гармонізації 

технічних стандартів [5, с. 186-189]. Як відомо, у юридичній доктрині під 

інкорпорацією розуміють такий спосіб імплементації, за яким міжнародно-

правові норми відтворюються в нормативно-правових актах держави, що 

імплементує міжнародні норми без змін [160]. Відповідний порядок 

інкорпорації європейського законодавства передбачається і в УА. Так, згідно з 

п. 5 ст. 56 УА Україна має утримуватись від унесення поправок у 

горизонтальне і секторальне законодавство, визначене в дод. III до угоди, за 
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винятком змін, необхідних для поступового приведення її законодавства у 

відповідність до аcquis ЄС, та підтримки такого приведення. 

Важливо підкреслити, що з моменту набрання чинності УА Україна 

щорічно звітуватиме ЄС про заходи з гармонізації, ужиті відповідно до ст. 56 

угоди. У разі невиконання заходів згідно із графіком, унесеним до дод. ІІІ до 

угоди, Україна має представити новий графік для завершення таких заходів 

(п. 4 ст. 56). Серед іншого Україна зобов’язується повідомляти ЄС про будь-

які зміни в її відповідному національному законодавстві (п. 6 ст. 56). 

Усе вищезазначене свідчить про особливе значення Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС та про необхідність її детального дослідження. 

Тим паче, це набуває особливої ваги у світлі оновлення Європейської 

політики сусідства, тенденція на що намітилася із 2015 р. Згідно з 

окресленими напрямами оновлення ЄПС, основною метою «економічної 

інтеграції» є повноправна участь асоційованих партнерів у внутрішньому 

ринку ЄС, починаючи з імплементації поглибленої та всеохоплюючої зони 

вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. 

За своїм змістом угоди про асоціацію можуть охоплювати різні 

елементи основних свобод внутрішнього ринку ЄС. У правовому вимірі це 

приводить до поширення acquis на різні сегменти правового регулювання в 

межах асоціації. Дисертаційне дослідження побудоване таким чином, щоб 

проаналізувати в порівняльному аспекті з іншими угодами у 

зовнішньодоговірній практиці ЄС її особливості, зокрема у сфері доступу до 

внутрішнього ринку Євросоюзу. Подальші розділи відображатимуть 

положення поступового входження до свободи руху товарів, послуг, капіталів 

та платежів, а також до руху осіб.   

З особливостей Угоди про асоціацію між Україною та ЄС можна 

виокремити дві різні форми обумовленості. З одного боку, угода охоплює 

положення, що стосуються застосовування в Україні «спільних цінностей», на 

яких, власне, тримається Євросоюз (демократія, повага прав людина та 
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фундаментальної свободи, а також верховенства права). Основна мета Угоди 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом полягає у зміцненні 

«спільних цінностей», на яких і базуються відносини між Україною та ЄС. Ці 

положення чітко перераховані в угоді, що сформульована в дусі ст. 2 ДЄС. 

Обумовленість спільних цінностей в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС 

пов’язана з її суттєвими елементами та тимчасовими обмеженнями. 

Проте ці положення в УА відрізняються від аналогічних положень, 

унесених в інші угоди. Наприклад, на додаток до стандартного посилання на 

демократичні принципи, права людини й основні свободи, що визначені у 

міжнародно-правових документах (Гельсінський заключний акт, Паризька 

хартія для нової Європи, Загальна декларації ООН із прав людини та 

Європейська конвенція про захист прав людини й основних свобод), Угода 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом також визначає 

«повагу до принципів суверенітету і територіальної цілісності, 

недоторканності кордонів, незалежності, а також протидію поширенню зброї 

масового знищення, супутнім матеріалам та засобам їх видачі», як основні 

фундаментальні принципи. Крім того, верховенство закону, належне 

врядування, боротьба з корупцією, боротьба з різними формами 

транснаціонально організованої злочинності та тероризму, сприяння сталому 

розвитку й ефективній багатогранності «є провідними» для зміцнення 

відносин між сторонами. Проте слід наголосити на тому, що ці проблеми не є 

«ключовими елементами» угоди, і, відповідно, порушення зазначених 

принципів не сприяє процедурі призупинення договору. Незважаючи на це, 

вони розглядаються як «загальні принципи», які мають вирішальне значення 

для розвитку тісніших відносин.   

З іншого боку, угода містить матеріально-правову частину, яка має 

назву «поглиблена та всеосяжна угода про вільну торгівлю», що ґрунтується 

на явному принципі обумовленості доступу до ринку. Це означає, що Україні 

буде надано тільки додатковий доступ до частини внутрішнього ринку ЄС, 
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якщо Європейський Союз після проведення суворої процедури моніторингу 

вирішить, що Україна успішно реалізує наближення своєї законодавчої бази 

до вимог співтовариства.  

Принцип обумовленості доступу до ринку присутній в Угоді про 

асоціацію України з ЄС. Цей механізм є безпрецедентним і має різні форми, 

залежно від конкретної мети кожного розділу угоди. Угода про зону вільної 

торгівлі між Україною та ЄС показує, що процес інтеграції України до 

внутрішнього ринку ЄС переплітається із законодавчим наближенням до 

законодавства ЄС: у кількох розділах зазначеної угоди Україні буде надано 

тільки (додатковий) доступ до розділів внутрішнього ринку ЄС, якщо вона 

спрямовує своє внутрішнє законодавство відповідно до заданих вимог. Цей 

принцип обумовленості доступу до ринку можна назвати досить 

революційним, оскільки він є першим юридично обов’язковим документом 

щодо зближення законодавства в межах Європейської політики сусідства та 

Східного партнерства. Крім того, саме він може «наблизити Україну до 

прийняття законодавства внутрішнього ринку ЄС, на відміну від будь-якої 

іншої не країни-кандидата, за винятком Європейської економічної зони і 

Швейцарії». 

У деяких розділах Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС 

законодавче наближення українського законодавства до ЄС є обов’язковою 

умовою для того, щоб отримати додатковий доступ до внутрішнього ринку 

об’єднання. Як уже зазначалося, законодавче наближення, яке передбачено в 

УА, не є власне окремою метою, але є інструментом для досягнення 

економічної інтеграції. Наприклад, у преамбулі до Угоди про зону вільної 

торгівлі між Україною та ЄС наголошується, що угода пов’язана із ширшим 

процесом зближення законодавства, вона «сприятиме подальшій економічній 

інтеграції із внутрішнім ринком Європейського Союзу» і сторони «бажають 

просування вперед процесу реформ в Україні, тим самим сприяючи 

поступовій економічній інтеграції».  
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Законодавче наближення країн, які розвиваються, до законодавства ЄС 

є одним із найважливіших інструментів й умовою для інтеграції до 

внутрішнього ринку ЄС. Як уже зауважувалося, законодавчий вимір 

наближення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС вписується в 

еволюцію торгової політики ЄС, яка все більше зосереджується на 

«поглибленні» ринкових угод [357]. Падіння світових митних тарифів у межах 

СОТ або регіональних торговельних угод внаслідок нетарифних бар’єрів, 

таких як торговельно-обмежуючі правила і процедури, стали основною 

перешкодою. З огляду на це так звані прикордонні питання посіли чільне 

місце в торговельному плані розвитку ЄС. Нове покоління торговельних угод 

ЄС виходить за межі традиційного зняття тарифних бар’єрів шляхом унесення 

в угоди положень про співпрацю. Це особливо стосується торговельних 

відносин між Україною та Європейським Союзом. Таким чином, Україна 

може істотно розширити свій доступ до внутрішнього ринку ЄС тільки 

шляхом усунення «внутрішньодержавних питань». Із цього питання комісар із 

торгівлі К. де Гухт заявив: «Поглиблена і всеосяжна зона вільної торгівлі 

називається "поглибленою", тому що це не тільки вирішує торговельні 

перешкоди на кордонах, такі як усунення імпортних й експортних мит, але 

вона також фокусується на нормативно-правовій гармонізації із 

законодавством ЄС. Це означає, що після приведення законодавства інших 

сусідніх країн до вимог права ЄС, у відповідних, пов’язаних торгівлею й 

інвестиціями зонах, місцеві виробники будуть відповідати стандартам і 

нормам ЄС, просто дотримуючись своїх власних правил і положень» [384]. 

У додатках до Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС не 

тільки містяться технічні бар’єри в торгівлі (ТБТ), а й, у світлі «всеосяжного» 

характеру законодавства Угоди з питань конкуренції, енергетики, послуг, 

державних закупівель тощо, ЄС зобов’язав Україну реалізувати і застосувати 

вибір свого законодавства, який передбачає єдиний правовий простір. Мета 

полягає в тому, щоб створити політичну платформу з єдиними правилами для 
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економічних суб’єктів. Механізми, унесені в Угоду про зону вільної торгівлі 

між Україною та ЄС, для того, щоб забезпечити гарантії однакового 

тлумачення і застосування законодавства ЄС, мають гарантувати, що 

розширення внутрішнього ринку ЄС в Україні не відбувається коштом 

однорідності і неупередженості міжнародного внутрішнього ринку. 

У той час, як перша може розглядатися як форма негативної 

обумовленості (тобто скасування певної вигоди, коли конкретно задана умова 

не виконана), принцип обумовленості доступу до ринків є ідеальним 

прикладом позитивної обумовленості (надання певної вигоди в обмін на 

виконання поставленої умови). Обидві форми обумовленості несуть 

революційні можливості порівняно з іншими міжнародними угодами, які 

уклав Європейський Союз. 

Отже, УА значно відрізняється від аналогічних угод, які укладав 

Європейський Союз у своїй практиці. Вона є еволюційним динамічним 

документом, що виводить на рівень міжнародно-правових зобов’язань 

широкомасштабний процес приведення у відповідність українського 

законодавства до права ЄС. Серед найважливіших нововведень зазначеної 

угоди про вільну торгівлю можна виділити механізми обумовленості доступу 

до ринків і форми «інтеграції» до внутрішнього ринку ЄС. З огляду на це 

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом є тією точкою 

відліку для правової бази торговельних відносин із цими країнами, які також 

мають амбіції «інтегруватися» до внутрішнього ринку ЄС і які, зі свого боку, 

готові прийняти далекосяжні елементи обумовленості доступу до ринку. 

Укладання угод про асоціацію з європейськими державами часто 

сприймається як крок до вступу в ЄС. Наприклад, після церемонії підписання 

угоди 27 червня 2014 р. глави держав або урядів трьох асоційованих країн 

пов’язували укладання угод із їхнім (довгостроковим) прагненням до набуття 

членства в ЄС. 
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Однак немає прямого зв’язку між асоціацією та перспективою набуття 

членства. Угода про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншого боку, уникає прямих посилань на майбутні перспективи 

набуття членства Україною, але водночас дипломатично звертає увагу на те, 

що «Європейський Союз визнає європейські прагнення України і вітає її 

європейський вибір». Таке формулювання не накладає на Євросоюз будь-яких 

юридичних або політичних зобов’язань щодо розширення в майбутньому. 

Отже, Угода про асоціацію між Україною та ЄС не є угодою, яка 

передує набуттю членства, на відміну від Угод про стабілізацію та асоціацію з 

країнами Східного Балканського регіону, проте вона не виключає існування 

перспективи набуття членства. Із цього приводу у преамбулі УА зазначено, 

що «ця Угода не визначатиме наперед і залишає відкритим майбутній 

розвиток відносин Україна – ЄС». Крім того, сторони чітко визнають, що 

«Україна як європейська країна поділяє спільну історію та спільні цінності з 

державами – членами Європейського Союзу і налаштована підтримувати ці 

цінності». Тут цілком очевидні паралелі зі ст. 49 Договору про Європейський 

Союз, відповідно до якої «Будь-яка європейська держава, яка поважає 

цінності, зазначені у ст. 2, та віддана їх поширенню, може подати заявку на 

набуття членства у Союзі». 

Крім того, слід зауважити, що деякі положення Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС відображають формулювання Копенгагенських критеріїв 

щодо вступу в Європейський Союз. Політичні критерії, такі як стабільність 

інститутів, що гарантують демократію, верховенство права, повагу до прав 

людини й основоположних свобод, визначаються не тільки як «ключові 

елементи» угоди про асоціацію, вони також є невід’ємною частиною 

встановленого політичного діалогу та співпраці у сфері юстиції, свободи та 

безпеки. В економічній сфері створення поглибленої та всеохоплюючої ЗВТ 

вважається інструментом «завершення переходу до діючої ринкової 
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економіки». І, нарешті, уся угода ґрунтується на зацікавленості з боку України 

досягти «зближення з ЄС у політичній, економічній та правовій сферах» [425]. 

Отже, УА як інтеграційно-орієнтована угода не має на меті підготувати 

Україну до вступу в ЄС, але прагне до «поступового зближення сторін, 

ґрунтуючись на спільних цінностях і тісних привілейованих зв’язках». 

Іншими словами, головною метою Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є 

забезпечення часткової інтеграції України в Європейський Союз, не 

пропонуючи будь-якої чіткої перспективи набуття членства. Однак після того, 

як завдяки УА Україна наблизить свій рівень політичного й економічного 

розвитку до рівня співтовариства та буде мати змогу і сили брати на себе 

зобов’язання держави-члена, тоді можна буде говорити про поступові кроки в 

напрямі набуття членства в Європейському Союзі.   

 

3.3. Особливості інституційного механізму та механізмів вирішення 

спорів в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС 

 

Для ухвалення рішень з метою імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС передбачено створення її інституційного механізму. У ст. 217 

ДФЄС ідеться, що «Союз може укладати з однією чи більше третіми країнами 

або міжнародними організаціями угоди про створення асоціації, що 

передбачають взаємні права й обов’язки, спільні дії й особливі процедури 

(виділено. – Я. К.)». Окремо відзначено, що в угодах про асоціацію 

передбачається заснування особливих процедур для реалізації спільних дій. 

Ця характерна особливість угод про асоціацію може свідчити про те, що 

кожна з них має створювати хоча б мінімальну інституційну структуру, хоч на 

практиці інститути створюються і в межах угод про торгівлю. У зв’язку з тим, 

що угоди про асоціацію є рамковими угодами, для їхньої імплементації 

започатковуються спільні структури. Сторони угоди засновують у межах 

асоціації відповідні органи, здатні забезпечити ухвалення асоційованими 

країнами та ЄС спільних рішень і тим самим ефективно керувати асоціацією. 
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Спільні рішення органів асоціації ухвалюються з метою імплементації та 

подальшого розвитку угоди про асоціацію. Таким чином, формується 

інституційний механізм, під яким слід розуміти сукупність спільних органів, 

що сформовані угодами про асоціацію з ЄС та наділені певними 

повноваженнями, які разом забезпечують реалізацію відповідних завдань угод 

і сприяють досягненню поставлених у них цілей, та систему актів таких 

спільних органів. 

Інституційні механізми, які створюються в межах угод про асоціацію 

третіх країн із ЄС, відрізняються один від одного, хоча зазвичай 

використовується схожа загальна структура [84, 224]. Зокрема, Рада асоціації 

складається з рівної кількості представників від Європейського Союзу (та 

держав-членів) і третіх країн. Свої рішення вона ухвалює на основі 

консенсусу. Такі рішення є, зазвичай, обов’язковими для виконання 

сторонами. Рада також отримує повноваження з розв’язання суперечок. 

Комітет асоціації, який складається із представників сторін угоди, готує та 

реалізовує рішення Ради асоціації. У деяких спеціально обумовлених 

випадках Комітетові асоціації може бути делегована частина повноважень 

Радою асоціації. Більшість угод про асоціацію передбачає створення 

парламентських органів із консультативним статусом, куди входять 

представники Європарламенту та парламентів третіх країн. Питанням 

доктринального аналізу видозміни інституційного механізму співпраці між 

Україною та ЄС присвячено роботи вітчизняних юристів-міжнародників 

(В. Муравйова, О. Шпакович, К. Смирнової,  З. Макарухи, Т. Анакіної, 

І. Березовської та ін. [4, 1, 116, 155, 204, 204]). 

Угодою про асоціацію між Україною та ЄС передбачено створення 

спільних органів, зокрема самітів, Ради асоціації, Комітету асоціації, 

підкомітетів, Парламентського комітету асоціації та Платформи 

громадянського суспільства (cт. 461-469). Крім того, політичний діалог і 

діалог з питань політики на найвищому рівні між сторонами відбувається на 
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рівні самітів за участі Президента України та керівництва Європейського 

Союзу. Саміти керівників України та ЄС мають відбуватися один раз на рік. 

На них обговорюються загальні питання імплементації УА, питання 

двосторонніх і міжнародних відносин (ст. 460). 

Рада асоціації має функціонувати на рівні міністрів. До неї входять 

члени Ради ЄС, Комісії ЄС та члени уряду України. Такі зустрічі проводяться 

на регулярній основі за взаємною згодою, але не рідше, ніж раз на рік. Рада 

здійснює контроль і слідкує за виконанням й імплементацією УА, може 

розглядати питання двосторонніх і міжнародних відносин. (ст. 461). Рада 

асоціації ухвалює за взаємною згодою рішення, що мають обов’язковий 

характер, і рекомендації. Рада може змінювати додатки до УА, ураховуючи 

еволюцію права ЄС та діючі стандарти, встановлені у міжнародних 

інструментах (ст. 463). Сторони угоди про асоціацію можуть направляти на 

вирішення Ради будь-який спір стосовно тлумачення, імплементації чи 

добросовісного виконання УА. Рада може вирішувати спір шляхом ухвалення 

обов’язкових рішень. 

Комітет асоціації допомагає Раді асоціації. Він складається із 

представників членів Ради ЄС, представників членів Європейської комісії, а 

також представників уряду України на рівні державних службовців. Склад 

комітету залежить від питань, які він обговорює. Комітет збирається не рідше 

одного разу на рік. Рада асоціації може делегувати комітету будь-які 

повноваження включно із правом ухвалювати обов’язкові рішення. Рішення 

на основі делегованих повноважень ради ухвалюються за згодою сторін і є 

обов’язковими для виконання (ст. 465). Відповідно до ст. 466 УА Комітету 

асоціації надають допомогу підкомітети. Комітет асоціації може створювати 

підкомітети для вивчення прогресу, досягнутого в ході проведення 

регулярних діалогів, зазначених у розд. V («Економічне і галузеве 

співробітництво») угоди. 
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Відповідно до Правил процедури Ради асоціації і Комітету асоціації 

(Рішення № 1/2014 Ради асоціації Україна – ЄС від 15 грудня 2014 р.) 

підкомітети працюють під керівництвом Комітету асоціації, якому вони 

доповідають після кожного свого засідання. Засідання підкомітетів проводять 

за гнучким графіком по мірі необхідності, у Брюсселі чи в Україні або, 

наприклад, у вигляді відеоконференції. Підкомітети є платформами для 

моніторингу прогресу наближення у конкретних сферах, з метою обговорення 

певних питань і проблем, що виникають у межах цього процесу, та 

формулювання рекомендацій і робочих висновків. Для організації роботи 

підкомітетів було ухвалено відповідну Постанову Кабінету Міністрів України 

«Питання організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та 

ЄС, зокрема Комітету асоціації у торговельному складі, і діалогів Україна – 

ЄС» від 8 липня 2015 р. [560]. 

Так, 15 грудня 2014 р. було прийнято Рішення Ради асоціації (Рішення 

№ 2/2014 Ради асоціації Україна – ЄС від 15 грудня 2014 р.), згідно з яким 

утворили два підкомітети: Підкомітет із питань свободи, безпеки та юстиції та 

Підкомітет із питань економіки й іншого галузевого співробітництва. 

Особливо слід відмітити, що діяльність другого підкомітету на практиці було 

організовано за кластерним принципом, тобто розподілено за сферою питань, 

які закріплені за підкомітетом. Отже, у межах Підкомітету з питань економіки 

й іншого галузевого співробітництва сформовані шість кластерів: 

 кластер 1: макроекономічна співпраця, управління державними 

фінансами: бюджетна політика, внутрішній контроль та зовнішній аудит, 

статистика, облік й аудит, боротьба із шахрайством; 

 кластер 2: промислова та підприємницька політика, гірнича справа і 

металургія, туризм, космос, законодавство про товариства та корпоративне 

управління, захист прав споживачів, оподаткування; 

 кластер 3: взаємодія у сфері енергетики, охоплюючи ядерні питання, 

довкілля, включаючи зміну клімату та цивільний захист, транспорт; 
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 кластер 4: співробітництво у сфері науки та технологій, інформаційне 

суспільство, аудіовізуальна політика, освіта, навчання та молодь, культура, 

взаємодія в галузі спорту та фізичної культури; 

 кластер 5: сільське господарство та розвиток сільських районів, 

рибальство і морська політика, Дунайський регіон, транскордонне та 

регіональне співробітництво; 

 кластер 6: співпраця в галузі зайнятості, соціальної політики та рівних 

можливостей, охорона здоров’я. 

Окрім підкомітетів, сформованих у межах Комітету асоціації, 

відповідно до ст. 465 (п. 4) передбачено спеціальний склад Комітету асоціації 

для розв’язання питань, пов’язаних із розд. IV УА («Торгівля і питання, 

пов’язані з торгівлею»). Зазначеним розділом УА передбачено створення 

чотирьох підкомітетів: 

 Підкомітет з управління санітарними та фітосанітарними заходами 

(ст. 74), 

 Підкомітет з митного співробітництва (ст. 83), 

 Підкомітет з питань географічних зазначень (ст. 211), 

 Підкомітет з питань торгівлі та сталого розвитку (ст. 300). 

Наприклад, створення Комітету митної співпраці передбачено у ст. 83 

УА, який має звітувати перед Радою асоціації. Основними функціями 

комітету є нагляд за належним застосуванням митних положень УА, 

вирішення питань, пов’язаних з імплементацією положень угоди про митну 

співпрацю, включно із взаємним визнанням митного контролю та програм із 

торговельного партнерства. Комітет може ухвалювати рекомендації. 

Парламентський комітет складається із членів Європарламенту та 

Верховної Ради. Він збирається для обміну думками щодо виконання 

положень УА. Парламентський комітет може звертатися до ради і комітету із 

запитами стосовно імплементації УА. Він має бути проінформований про 

рішення ради і може ухвалювати рекомендації для неї (ст. 458). Головування у 
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Парламентському комітеті асоціації здійснюється по черзі відповідно 

представником Верховної Ради України і представником Європейського 

парламенту згідно з положеннями, викладеними в його регламенті. 

Парламентський комітет асоціації може надавати рекомендації Раді асоціації. 

Платформа громадянського суспільства є форумом для членів 

Економічного і соціального комітету ЄС та представників громадянського 

суспільства України, який збирається з метою обміну поглядами на реалізацію 

УА. Платформа має інформуватися про рішення і рекомендації ради і сама 

може ухвалювати рекомендації для ради. Представники Платформи 

громадянського суспільства підтримують регулярні контакти з Економічним і 

соціальним комітетом і Парламентським комітетом (ст. 470). Головування у 

Платформі громадянського суспільства здійснюється по черзі, відповідно, 

представниками громадянського суспільства з боку України і представником 

Європейського економічного і соціального комітету згідно з положеннями, 

викладеними в її регламенті. Варто підкреслити, що у межах реалізації 

положень Угоди щодо регулярних контактів між представниками Платформи 

громадянського суспільства та Комітету асоціації Уряд України на своєму 

засіданні 24 лютого 2016 р. [553] ухвалив рішення щодо обов’язкового 

проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції Секретаріату 

Кабінету Міністрів щоквартальних зустрічей членів двосторонніх органів 

асоціації з української сторони з представниками української сторони 

Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС. 

Особливістю інституційного механізму угод про асоціацію є не тільки 

визначене відповідною угодою коло повноважень і завдань на реалізацію 

положень угоди, але й питання дослідження правової природи рішень органів 

співробітництва між Україною та ЄС та наділення ними правотворчою 

функцією. 

З погляду теорії права міжнародних організацій правотворчість 

зумовлена міжнародною правосуб’єктністю. Погоджуємось з О. Шпакович у 
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тому, що нормотворча функція міжнародних організацій віддзеркалюється у 

двох аспектах: у безпосередній участі міжнародної організації у створенні 

норм міжнародного права, а також через участь міжнародних організацій у 

нормотворчому процесі держав [225, с. 49]. За своєю суттю нормотворча 

функція пов’язана із міжнародною правосуб’єктністю міжнародних 

організацій. Коли йдеться про імплементацію положень права ЄС до 

правопорядків держав-членів [13], то особлива правова природа права ЄС 

зумовлює реалізацію принципів верховенства права, прямої дії та прямого 

застосування, що надає правопорядку ЄС характеру sui generis [137]. А органи 

співпраці, що створені міжнародними договорами, не володіють міжнародною 

правосуб’єктністю. З іншого боку, аналіз повноважень цих органів доводить, 

що вони впливають на внутрішньодержавну нормотворчість, особливо коли 

йдеться про зобов’язання імплементувати acquis у правопорядок третіх країн. 

Саме на такій особливості побудована Угода про асоціацію ЄС з Україною. 

Так, у ранній договірній практиці ЄС були наявні приклади 

функціонування інституційного механізму з дуже посиленими його 

повноваженнями. Зокрема, ст. 29 угоди між ЄС і Швейцарією про створення 

зони вільної торгівлі, укладеної первісно ще в 1972 р. [582], наділяє створений 

у її рамках спільний комітет повноваженнями з ухвалення обов’язкових для 

сторін рішень з метою імплементації положень угоди. Ідентичні положення 

відтворюються і в Угоді про створення зони вільної торгівлі між ЄС і 

Норвегією, укладеній 1973 р. 

Ще одним яскравим прикладом угоди про асоціацію із широкими 

повноваженнями органів співробітництва є Угода про асоціацію з 

Туреччиною [583]. 

Суд ЄС у рішенні у справі С-192/89 Sevince [772] зазначив, що 

рішення, ухвалені Радою асоціації, які спеціально передбачають реалізацію 

закріплених у міжнародній угоді програмних положень, можуть мати пряму 

дію. У рішенні Суду ЄС також ідеться, що рішення Ради асоціації «просто 
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роблять зрозумілішими обов’язки держав-членів щодо ухвалення таких 

адміністративних заходів, які можуть стати необхідними для імплементації 

цих положень, не надаючи, водночас, державам-членам повноважень стосовно 

встановлення умов або обмежень із застосування чітких і безумовних прав, 

які надають рішення Ради асоціації». Навіть те, що якісь рішення Ради 

асоціації не були опубліковані, не може бути причиною для позбавлення прав, 

які надаються фізичним або юридичним особам. Отже, Суд ЄС у цьому 

рішенні, базуючись на аргументації у справі Demirel [752] щодо можливості 

прямої дії міжнародних угод із третіми країнами та міжнародними 

організаціями, продовжив логіку класичного обґрунтування можливості 

прямої дії директив, навіть із можливістю прямої дії тільки частини цього 

документа, як було зазначено в рішенні Суду ЄС у справі 43/75 Defrenne v. 

Sabena [718]. 

Слід окремо наголосити, що такі рішення Ради асоціації можуть мати 

екстериторіальну дію, аналогічну з описаною дією міжнародних угод із 

третіми країнами та міжнародними організаціями [141, с. 248]. 

На думку І. Березовської, внесення рішень Ради асоціації до acquis ЄС 

робить їх такими, що стосуються правопорядку не тільки країн – учасниць 

угоди про асоціацію, а й третіх країн, та становлять складову частину права 

співтовариства і можуть тлумачитися Судом ЄС [10, с. 8]. Відповідно до цього 

факту, рішення Ради асоціації, що мають пряму дію, є беззаперечним 

джерелом права Євросоюзу. Одним із найвідоміших рішень органів асоціації є 

Рішення Ради асоціації Туреччини з ЄС № 1/95 від 22 грудня 1995 р. (Official 

Journal. 1996. L 189). У ньому визначаються правові заходи зі створення 

митного союзу між сторонами. Відповідно до положень цього рішення (вільне 

пересування товарів, спільна торговельна політика, митна і тарифна політика 

тощо), Туреччина мала застосовувати акти співтовариства, а також 

зобов’язувалася імплементувати норми як установчих документів, так й актів 

інститутів ЄС. При цьому на підставі виконання зазначеного рішення Ради 
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асоціації у 1993 р. офіційно розпочалися переговори із залучення Туреччини 

до Митного союзу ЄС, які успішно завершилися його набранням чинності з 1 

січня 1996 р. 

Отже, можна зробити висновок, що шляхом уведення у правопорядки 

асоційованих країн актів органів асоціації, у яких містяться положення певних 

актів інститутів ЄС або робляться посилання на такі акти зі збереженням тих 

особливих правових характеристик, що їх вони мають у праві Євросоюзу, 

досягається зобов’язальний характер актів, створюваних у межах 

інституційного механізму, і досягається поширення кола джерел права на 

правопорядки третіх країн. Отже, юридичний зміст актів органів асоціації 

може слугувати засадою для проникнення положень права Євросоюзу у 

внутрішні правопорядки третіх країн. 

Інші акти органів співробітництва, створюваних на основі угоди про 

асоціацію, відрізняються за юридичною силою від рішень Ради асоціації. 

Прикладами можуть служити рішення, прийняті Митним комітетом співпраці 

між ЄС і Туреччиною, що є актами імплементації рішень Ради асоціації. 

Таким чином, Рішення 2/1999 від 2 листопада 1999 р. щодо імплементації 

Рішення 1/1999 Ради асоціації ЄС – Туреччина у сфері текстильної продукції 

встановлює загальні правила товарообігу текстильної продукції, визначаючи 

відповідні процедурні питання та створення підвідомчих органів контролю; 

Рішення 1/1996 від 20 травня 1996 р. про встановлення деталізованих правил 

застосування Рішення Ради асоціації 1/95 уточнює деякі визначення Рішення 

1/95 та встановлює процедурні питання щодо діяльності митного союзу, а 

саме – містить детальний опис уніфікованих документів, необхідних для 

функціонування останнього. 

Не можемо залишити поза увагою також й інші угоди про доступ до 

спільного ринку ЄС. Прикладами таких документів є низка 

середземноморських угод про асоціацію, наприклад, з Алжиром [588],  з 

Єгиптом [587],  з Ізраїлем [638],  з Йорданією [584], з Ліваном [585], з 
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Марокко [636] та Тунісом [615]. Внаслідок аналізу всіх цих угод нами було 

з’ясовано, що їх об’єднує подібна система органів співпраці, яка складається з 

Ради асоціації, комітету асоціації, різних робочих груп. 

Яскравим прикладом сучасного посиленого інституційного механізму, 

повноваження якого виходять за межі простого співробітництва, є Угода про 

створення ЄЕП (з державами – членами ЄАВТ), підписана у травні 1992 р. 

[601]. Незважаючи на те, що ця угода є багатосторонньою, створений 

інституційний механізм вказує на можливість існування так званої 

консолідованої двосторонності. Така двосторонність виявляється, передусім, у 

процесі ухвалення рішень в органах співробітництва. Статті 89-95 угоди 

встановлюють механізм співпраці в межах інституційного механізму, що 

складається з Ради асоціації, Спільного комітету, Спільного парламентського 

комітету та Консультативного комітету. Усі ці органи без винятку мають 

право ухвалювати власні правила процедури (ст. 89 (3), 92 (3), 95 (6), 96 (3)) й 

інші рішення. Наприклад, Спільний парламентський і Спільний 

консультативний комітети мають право приймати звіти або резолюції (ст. 95 

(4) та 96 (2), відповідно). Однак на особливу увагу заслуговують рішення Ради 

асоціації та Спільного комітету ЄЕП. Поряд із рішеннями Ради асоціації ЄЕП 

рішення Спільного комітету також мають зобов’язальний характер – однак 

лише за умови досягнення згоди сторін (з однією важливою відмінністю, яка 

зводиться до того, що в Раді асоціації ЄЕП необхідна згода всіх сторін (ЄС та 

кожної держави ЄАВТ), а в межах Спільного комітету – єдиний голос від усіх 

держав ЄАВТ (ст. 2 ст. 93)). Отже, рішення в межах Ради та Спільного 

комітету ухвалюються шляхом консенсусу між ЄС, з одного боку, і 

державами – членами ЄАВТ, що виступають з єдиною спільною позицією, – з 

іншого. Цей принцип і є підґрунтям для так званої консолідованої 

двосторонності. 

Угода про створення ЄЕП є унікальною в договірній практиці 

європейських інтеграційних об’єднань, оскільки її положення практично 
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повністю відтворюють положення Договору про функціонування ЄС, а 

додатки та протоколи до неї містять положення багатьох актів інститутів ЄС 

або відсилання до них й, отже, разом вони закріплюють переважну більшість 

норм, що становлять «спільний доробок» ЄС. Ця угода має 

широкомасштабний характер: крім забезпечення чотирьох свобод як 

інструментів для функціонування спільного ринку, до неї внесено питання 

торговельної, соціальної, транспортної політики тощо (ст. 25, 28, 29, 47-52, 66-

71, 72, 77). Ефективне функціонування Угоди про створення ЄЕП, за словами 

В. Муравйова, забезпечує так зване положення про солідарність [141, с. 235], 

посилання на яке містить ст. 3 угоди, що відтворює положення установчого 

договору ЄС про зобов’язання держав-членів забезпечувати виконання 

положень угоди, а також утримуватися від заходів, що можуть протидіяти 

досягненню її цілей. Унесення положень установчого договору до рішень 

органів співробітництва, створюваних на підставі цієї угоди, навіть 

забезпечується захистом Суду ЄС, свідченням чого є ст. 6, де передбачається 

необхідність тлумачення положень угоди відповідно до рішень Суду ЄС, 

ухвалених до того, як цей документ набрав чинності, а також ст. 107, що 

вказує на можливість для судових установ країн у преюдиційному порядку 

звертатися за рішенням до Суду ЄС для отримання тлумачення положень. 

Прикладом цього може слугувати зведена таблиця ухвалених рішень 

Спільного комітету ЄС – ЄАВТ щодо імплементації у 2016 р. актів права ЄС. 

Кожне рішення містить посилання на конкретний акт інституту ЄС, який має 

бути імплементований та/або застосований у правопорядку країн ЄАВТ. 

Окрім безпосереднього внесення положень права Євросоюзу до Угоди 

про ЄЕП, створення правових засад для функціонування зони вільної торгівлі 

в межах ЄЕП забезпечується і за допомогою відсилання до блоків норм, що 

діють у певному секторі внутрішнього ринку ЄС, та шляхом уведення у 

правопорядки асоційованих країн актів органів асоціації, у яких містяться 

положення певних регламентів чи директив ЄС або робляться посилання на ці 
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документи зі збереженням тих особливих правових характеристик, які вони 

мають у праві Євросоюзу. Прикладом може служити Рішення спільного 

комітету ЄЕП № 40/96 від 5 липня 1996 р. (Official Journal. 1996. L 291), що 

доповнює Угоду про ЄЕП питаннями у сфері ветеринарії та фітосанітарії. 

Таким чином, це рішення є обов’язковим для виконання сторонами шляхом 

внесення положень актів інститутів ЄС до тексту самої угоди. Внаслідок 

цього процесу асоційовані країни визнають «спільний доробок» ЄС як основу 

для регулювання відносин у межах співробітництва з європейськими 

інтеграційними організаціями. 

Отже, такі повноваження органів співпраці вказують на 

квазіправотворчі функції, які впливають на розвиток національної 

нормотворчості. Як було проаналізовано вище, Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС має низку особливостей, зокрема у сфері наділення 

правотворчими функціями спільних органів співпраці. 

Найширшими у сфері правотворчості повноваженнями наділена Рада 

асоціації. Відповідно до ст. 461 УА з Україною Рада асоціації здійснює 

контроль і моніторинг за застосуванням і виконанням цієї угоди та періодично 

переглядає її функціонування у світлі її цілей. Зазначені повноваження можна 

трактувати досить широко, особливо в поєднанні із положеннями ст. 463 УА, 

якою передбачається, що її рішення є обов’язковими для сторін, які вживають 

необхідних заходів, зокрема, у разі необхідності, у межах спеціальних органів, 

створених відповідно до зазначеної угоди для виконання ухвалених рішень. 

Так, у процесі імплементації УА саме через реалізацію повноважень 

щодо оновлення додатків до УА забезпечується динамічний характер права 

ЄС. Іншими словами, чіткі вимоги щодо наближення законодавства України 

до права ЄС, відображені в додатках до УА, можуть бути застарілими у 

зв’язку із прийняттям уже нових актів у самому ЄС. Таким чином, через 

повноваження щодо оновлення даних додатків забезпечується відображення 

еволюції самого розвитку права ЄС. Отже, прогалину в наближенні 
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законодавства заповнюють «квазіправотворчі» функції Ради асоціації, 

передбачені п. 2 ст. 463 угоди. Рада асоціації володіє повноваженнями щодо 

актуалізації або внесення поправок до додатків до УА, ураховуючи розвиток 

права ЄС і застосовних стандартів, які визначені в міжнародних документах 

та, на думку сторін, безпосередньо стосуються цього, без шкоди для будь-

яких конкретних положень, унесених до розд. IV («Торгівля і питання, 

пов’язані з торгівлею») цієї угоди. 

Відповідно до ст. 465 (2) УА, Рада асоціації може делегувати Комітету 

з асоціації будь-яке зі своїх повноважень, включаючи повноваження 

ухвалювати обов’язкові рішення. Рада асоціації може делегувати 

повноваження з оновлення або внесення змін до додатків до угоди, які 

стосуються гл. 1 (дод. IC і ID до договору), 2 (дод. II до договору)  3, 5, 6 і 8 

розд. IV ((«Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею»), Комітету асоціації у 

торговельній конфігурації, як це передбачено у ст. 465 (4) УА, у тій мірі, що 

не існує будь-яких більш специфічних положень у цих розділах, що 

відносяться до оновлення або поправок.  

Наприклад, Комітет з питань торгівлі регулярно переглядає переліки 

зобов’язань, про які йдеться у ст. 95 цієї угоди. Такий перегляд ураховує 

рівень прогресу стосовно транспонування, упровадження та застосування 

правових актів ЄС, зазначених у дод. XVII до цієї угоди, та їхній вплив на 

усунення решти перешкод на шляху транскордонного надання послуг між 

сторонами. Також спеціальними повноваженнями наділений Підкомітет з 

управління санітарними та фітосанітарними заходами, який уповноважений 

ст. 74 УА переглядати та вносити зміни до дод. IV-XIV. 

Окрім прийняття юридично обов’язкових рішень, Рада асоціації може 

видавати рекомендації, такі як документ Порядок денний асоціації, у якому 

детально визначено процес упровадження угоди. Так, останній переглянутий 

Порядок денний асоціації був схвалений Радою асоціації 16 березня 2015 р. 
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Як рішення, так і рекомендації приймаються за згодою сторін. Обсяг 

повноважень щодо ухвалення рішень є досить обмеженим, оскільки спільна 

установа може приймати лише ті рішення, які відносяться до її компетенції 

відповідно до угоди. Рада асоціації отримує допомогу від Комітету асоціації, 

що складається із представників сторін на рівні вищих посадових осіб, який, зі 

свого боку, отримує допомогу спеціалізованих підкомітетів. На своєму 

першому засіданні, яке відбулося 15 грудня 2014 р. [690], Рада асоціації 

затвердила свій регламент, а також регламенти Комітету асоціації та 

підкомітетів. Крім цього, було сформовано підкомітети з питань свободи, 

безпеки та юстиції та з питань економіки й іншої галузевої співпраці. 

Відповідно до угоди вже було створено Комітет із питань торгівлі для 

розгляду всіх питань, що стосуються ПВЗВТ, до складу якого ввійшли 

декілька підкомітетів (наприклад, з управління СФЗ, з питань митної 

співпраці та питань торгівлі і сталого розвитку). 

Угода про асоціацію передбачає так зване динамічне наближення. 

Право ЄС, як і будь-яка інша правова система, досить швидко розвивається, 

щороку в ЄС ухвалюються сотні нових законодавчих актів. Отже, в УА 

передбачено, що списки законодавчих актів ЄС, яких Україна зобов’язана 

дотримуватись, можна коригувати з огляду на зміни в законодавстві ЄС. 

Крім зобов’язань із наближення до існуючого законодавства ЄС, 

ураховуючи, що законодавство ЄС не є статичним і постійно розвивається, 

УА передбачає втілення динамічного зближення. Процес гармонізації матиме 

динамічний характер, а його темп пропорційно до здатності України має 

забезпечувати гармонізацію і відповідати основним реформам у ЄС. Як уже 

зазначалось, за загальним правилом, викладеним у ст. 463 (3) угоди, Рада 

асоціації може актуалізувати або вносити поправки до додатків до УА, 

ураховуючи динаміку прийняття нового законодавства ЄС. Порядок 

оновлення та внесення змін до додатків у різних сферах може різнитися 

залежно від рівня інтеграції із внутрішнім ринком ЄС і цілей кожної 
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конкретної глави. Так, уже згаданий дод. XVII до гл. 6 містить складнішу 

динамічну процедуру внесення змін у перелік нормативно-правової бази ЄС. 

Для періоду («до» і «після» запровадження повноцінного режиму 

внутрішнього ринку) в конкретному секторі застосовують різні процедури. У 

першому випадку, «з метою забезпечення правової визначеності», ЄС має 

регулярно письмово інформувати Україну і Комітет із торгівлі про всі нові 

законодавчі акти або зміни до законодавства ЄС у відповідному секторі. 

Комітет із торгівлі «повинен упродовж трьох місяців внести будь-який новий 

або змінений законодавчий акт ЄС до додатків». На практиці це означатиме, 

що Україна не зможе відмовитися від поновлення відповідного додатку та 

буде зобов’язана «транспонувати законодавство до своєї національної 

правової системи» (ст. 3 дод. XVII). У разі, якщо надання режиму 

внутрішнього ринку в конкретному секторі вже було здійснено, усі змінені 

або нові акти ЄС можуть бути внесені до доповнення, при тому, що за 

Комітетом із торгівлі залишається право ухвалювати рішення, додавати їх чи 

ні (ст. 5 дод. XVII). Однак, якщо по завершенню трьох місяців у межах 

комітету не було досягнуто згоди про внесення нових або змінених 

законодавчих актів до доповнень, то ЄС може ухвалити рішення про 

призупинення надання режиму повноцінного внутрішнього ринку у 

відповідному секторі. 

Одним із перших прикладів прийняття рішень Радою асоціації, що 

впливає на розвиток відносин між Україною та ЄС, є Рішення Ради асоціації 

№ 1/2019 від 8 липня 2019 р. про внесення змін і доповнень до дод. XXVII до 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [691]. Зазначене рішення 

передбачає оновлення зобов’язань щодо обсягу наближення українського 

законодавства до права ЄС відповідно до мети інтеграції енергетичних ринків 

України та ЄС та проведення спільного аудиту відповідності проектів актів, 

які ухвалюються у сферах, охоплених зобов’язаннями за дод. XXVII. Слід 

відзначити, що рішення органів асоціації є підставною для оновлення Плану 
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заходів з виконання Угоди про асоціацію і це передбачено Постановою КМУ 

від 31 травня 2017 р.  № 447 «Питання проведення планування, моніторингу 

та оцінки результативності виконання Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС, Євратому та їхніми державами-членами». 

Рішення Ради асоціації № 1/2019 було затверджено Законом України 

№ 2739-VIII від 06 червня 2019 р. [559]. Відповідно до зазначеного рішення 

вносяться зміни і доповнення до дод. XXVII до УА для того, щоб передбачити 

детальніші правила для моніторингу наближення законодавства України до 

права ЄС в енергетичному секторі. Із цією метою необхідно внести до 

дод. XXVII до УА відповідні положення, що посилюють процес моніторингу. 

Відповідно до змістовного наповнення додатку оновлюється список 

вторинних актів ЄС, який має бути імплементований протягом визначеного 

терміну (від кінця 2019 р. до кінця 2021 р.). 

Крім того, відповідно до УА певними правотворчими функціями 

наділені й інші органи співпраці Україна – ЄС. Серед них, зокрема: 

Підкомітет з управління санітарними та фітосанітарними заходами (ст. 74), 

Підкомітет з митного співробітництва (ст. 83), Підкомітет з питань 

географічних зазначень (ст. 211), Підкомітет з питань торгівлі та сталого 

розвитку (ст. 300). 

Так, Підкомітет з управління санітарними та фітосанітарними 

заходами володіє повноваженнями не тільки моніторингу та контролю за 

ходом імплементації УА в цій сфері, але й також наділений функціями 

перегляду додатків до цієї глави, зокрема стосовно прогресу, якого було 

досягнуто у ході консультацій і процедур, передбачених гл. 4 («Санітарні та 

фітосанітарні заходи»), ст. 74. При цьому досить вагомими його 

повноваження стають у світлі ст. 66 УА щодо встановлення еквівалентності. 

Крім того, підкомітет у межах перегляду, передбаченого підпунктом (b) цього 

пункту, уповноважений вносити зміни шляхом ухвалення рішень до дод. IV-

XIV до цієї угоди. 
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На відміну від Підкомітету з управління санітарними та 

фітосанітарними заходами Підкомітет з питань митного співробітництва не 

виконує такі впливові правотворчі функції (ст. 83 УА). Натомість він бере 

участь в ухваленні рішення щодо заходів і практичних кроків стосовно 

імплементації цієї глави і протоколів 1 та 2 до УА, зокрема щодо обміну 

інформацією та даними, взаємного визнання митного контролю та програм 

торговельного партнерства і взаємно узгоджених вигод. Усі інші його 

повноваження сфокусовані винятково на ухваленні рекомендацій, зокрема, 

обміні думками з будь-якого питання, що становить взаємний інтерес, 

наприклад, щодо майбутніх заходів і ресурсів для них, наданні рекомендацій, 

де це необхідно, стеженні за належним застосуванням цієї глави, а також 

протоколів 1 та 2 до УА. 

Найширшими повноваженнями, на нашу думку, наділений Підкомітет 

із географічних зазначень, створення та функції якого передбачені у ст. 211 

УА. Окрім того, що на нього покладено функцію нагляду за належним 

виконанням відповідного підрозділу Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС, він може розглядати будь-яке питання, пов’язане з його впровадженням і 

дією. Зокрема, він відповідає за внесення змін до: 

 частини А дод. XXII-А до цієї угоди стосовно посилань на 

законодавство, що застосовується на територіях сторін; 

 частини В дод. XXII-А стосовно складових для реєстрації та контролю 

географічних зазначень; 

 дод. XXII-В стосовно критеріїв, що мають бути внесені до процедури 

заперечення; 

 дод. XXII-С та XXII-D до угоди стосовно географічних зазначень. 

За своєю суттю саме цей підкомітет має відстежувати модифікацію 

права ЄС. 

Питанню вирішення торговельних чи пов’язаних із торгівлею спорів в 

Угоді про асоціацію з Україною присвячені такі положення: 
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- Глава 14 «Вирішення спорів». 

- Глава 15 «Механізм посередництва». 

- Додаток 24 «Правила процедури арбітражу». 

- Додаток 25 «Кодекс поведінки членів арбітражних груп та 

посередників». 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС для врегулювання суперечок 

передбачає використання різних способів: проведення консультацій, арбітраж, 

створення третейської групи (гл. 14). При цьому зауважується, що зазначені 

положення та, взагалі, механізми вирішення спорів не поширюються на 

рішення або будь-які можливі випадки бездіяльності органів, які створені 

угодою. 

В УА передбачено загальне дотримання принципу справедливого суду 

та принципу юридичної визначеності (ст. 24). Будь-яка зі сторін може 

звернутися із проханням розпочати консультації стосовно конкретних питань, 

пов’язаних із застосуванням інструментів торгового захисту (ст. 50 bis). При 

цьому для консультацій відводиться термін, у який вони повинні проводитись, 

що становить 21 день. 

Вироблено також двоступеневий механізм урегулювання спорів, який 

складається із проведення консультацій, що передують порушенню третейської 

стадії врегулювання спору. Проведення консультацій здійснюється 

дипломатичними каналами у 30-денний, або у 15-денний термін із нагальних 

питань. У випадку незавершення врегулювання спору у зазначені терміни 

сторона може клопотати про створення третейської групи (п. 6 ст. 305). Порядок 

формування такої третейської групи передбачений у ст. 306 УА і містить 

стандартну клаузулу щодо надання мандату третейській групі. Угода про 

асоціацію між Україною та ЄС  містить детальний опис створення третейської 

групи та її терміни формування. Стаття 308 деталізує порядок розгляду 

третейською групою спору, її повноваження щодо оформлення звіту тощо. 

Відповідно до ст. 310 третейська група ухвалює своє рішення у максимальний 
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термін не більше ніж через 150 днів після її створення. Також ст. 321 

передбачено процедуру ухвалення рішення третейською групою, що стає 

обов’язковим для сторін угоди і не накладає конкретних прав й обов’язків на 

фізичні та юридичні особи. Іншими словами, уже держава – сторона угоди 

власними національними механізмами зобов’язана виконувати ухвалене рішення 

третейською групою. Окрему процедуру передбачено для категорії сфери 

енергетичних відносин, пов’язаних з енергоносіями (п. 3 ст. 310, 314). 

Важливим елементом у процесі врегулювання спору є питання 

виконання рішення третейської групи, а також невиконання будь-якою 

стороною зобов’язань. Стаття 315 УА передбачає можливість накладання 

тимчасових заходів у випадку невиконання вимог у формі тимчасових 

компенсацій. Причому тимчасові заходи можуть набувати форми підвищення 

тарифних ставок до рівня, що застосовується до інших держав – членів СОТ. 

Варто виокремити ще кілька складових механізму вирішення спорів 

відповідно до угоди. Насамперед, у випадках виникнення суперечок стосовно 

доступу товарів до ринків використовується механізм посередництва (ст. 327). 

У ст. 330 та 331 йдеться про процедуру обрання посередника та процедури 

проведення посередництва. 

Якщо спір між сторонами стосується питань тлумачення актів 

інститутів ЄС у сфері регуляторного зближення, то угодою передбачено 

окрему процедуру, яка полягає в тому, що третейська група звертається до 

Суду ЄС для отримання його рішення із зазначеного питання. У цьому 

випадку арбітражне рішення не виноситься, поки Суд ЄС не надасть свого 

рішення. Рішення Суду ЄС є обов’язковим для арбітражу (ст. 322). 

Окрім визначених процедур урегулювання суперечок між сторонами, 

до такого механізму також залучені спільні інститути й органи, створені УА 

[40, 38]. 

Стрімкий розвиток регіональної лібералізації торгівлі зумовлює появу 

нових інституційних механізмів міждержавної взаємодії та кооперації з 
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міжнародними інтеграційними об’єднаннями. Порівняння різних договірних 

засад співпраці Євросоюзу із третіми країнами дає змогу констатувати, що 

найвищим рівнем захисту осіб через функціонування механізму вирішення 

суперечок характеризуються угоди про асоціацію, причому деякі з них навіть 

нагадують «арбітражне застереження» (зокрема, угода між ЄС і Чилі). При 

цьому Угода про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ також характеризується 

схожістю до механізму врегулювання спорів у межах угод ЄС, однак має 

більш звужений характер дії. 

Таким чином, із проведеного порівняльного аналізу існуючих для 

України механізмів розв’язання суперечок у процесі європейської економічної 

інтеграції України можна зробити висновок, що УА створює для України не 

тільки нові можливості для торгівлі, але й передбачає особливий процес 

залучення до механізму урегулювання спорів. За своєю суттю такий механізм, 

передбачений угодою, тісно взаємопов’язаний із механізмами, передбаченими 

СОТ, та не виключає один одного. 

Отже, у межах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС створено 

один із найбільш розвинених механізмів з урегулювання суперечок стосовно 

функціонування асоціації включно зі створенням зони вільної торгівлі. 

Способам урегулювання суперечок присвячені окремі розділи УА. Серед 

таких способів виділено консультації, арбітраж, посередництво, вирішення 

спорів в Раді асоціації, взаємне погодження. 

Варто відзначити, що з уведенням заборони на експорт лісу-кругляка 

шляхом ухвалення закону № 325-VIII ЄС запровадив арбітражну процедуру 

вирішення спорів. Зазначений спір є неординарною для України подією з 

декількох точок зору: це перша в історії України суперечка, що ініціюється на 

підставі угоди про вільну торгівлю; це перший спір із ЄС як у межах Угоди 

про асоціацію, так і в межах інших міжнародних торговельних організацій, 

наприклад СОТ. Зазначений спір виник стосовно того, що ст. 31 УА забороняє 

запроваджувати будь-які мита, податки або будь-які інші заходи еквівалентної 
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дії, що накладаються на вивезення товарів або запроваджуються у зв’язку з 

вивезенням товарів на іншу територію. Крім того, ст. 35 угоди забороняє 

запроваджувати або зберігати чинними будь-які заборони чи обмеження, або 

заходи еквівалентної дії щодо експорту чи продажу для експорту будь-якого 

товару, призначеного для території іншої сторони. 

Позиція України щодо заборони експорту деревини наразі фактично 

зафіксована у пояснювальній записці до законопроекту, на підставі якого 

згодом було прийнято Закон № 2531-VIII, і полягає вона в такому: «Зазначені 

дії (заборона експорту) в повній мірі відповідають положенням ГАТТ 1994, 

адже: 1) є недискримінаційними, оскільки заборона експорту українського 

лісу-кругляка розповсюджується на всі країни; 2) мають тимчасовий характер, 

безпосередньо пов’язаний з існуванням екологічної загрози (відповідає 

ст. XX (g) ГАТТ 1994 щодо можливості країн – членів СОТ уживати заходи, 

що стосуються збереження природних ресурсів, які вичерпуються, якщо такі 

заходи застосовуються разом з обмеженням внутрішнього виробництва чи 

споживання); 3) узгоджуються з положеннями ст. ГАТТ 1994 XI:2 (a) (щодо 

можливості запровадження країнами – членами СОТ тимчасових заборон чи 

обмежень експорту товарів з метою попередження чи послаблення 

критичного дефіциту товарів, що мають вагоме значення для країни, яка 

експортує)». Безперечно, і правила СОТ, й Угода про асоціацію (яка фактично 

імплементує правила СОТ в цій частині) передбачають можливість 

недотримання своїх міжнародних зобов’язань у певних випадках, наприклад, з 

питань національної безпеки чи у випадках, передбачених ст. XI:2) ГАТТ 1994 

та ст. XX(g) ГАТТ 1994. Однак для того, щоб скористатися зазначеними 

винятками, недостатньо просто їх назвати в пояснювальних записках до 

законопроектів. Україна повинна бути готова надавати під час розгляду спору 

докази, які підтверджують, що на момент уведення заборон й обмежень мали 

місце, зокрема, такі обставини:  
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– за ст. XI:2) ГАТТ 1994 – необроблена деревина як товар є 

надзвичайно важливою для України і на момент запровадження відповідної 

заборони існував ризик критичної нестачі лісу-кругляка;  

– за ст. XX (g) ГАТТ 1994 – заборона експорту пов’язана зі 

збереженням вичерпних природних ресурсів; чим обґрунтовується розмір 

чинного обмеження внутрішнього споживання (25 млн кубометрів на рік) і 

чому він змінювався у бік збільшення; чи існує в країні система моніторингу 

внутрішнього споживання деревини. 

Окрім визначених процедур урегулювання суперечок між сторонами, 

до такого механізму також залучені спільні інститути й органи, створені 

зазначеною угодою. Рада асоціації ухвалює за взаємною згодою рішення, які 

мають обов’язковий характер, і рекомендації. Рада асоціації може змінювати 

додатки до УА, ураховуючи еволюцію права ЄС та діючі стандарти, 

встановлені у міжнародних інструментах (ст. 463). Сторони угоди про 

асоціацію можуть направляти на вирішення Ради будь-який спір стосовно 

тлумачення, імплементації чи добросовісного виконання УА. Рада може 

вирішувати спір шляхом ухвалення обов’язкових рішень. 

Варто відзначити, що в Україні вже є практика започаткування 

механізму вирішення спору. Так, у березні 2019 р. було прийнято Рішення 

№ 1/2019 Комітету Асоціації Україна – ЄС у торговельному складі про 

створення списку арбітрів, передбаченого ст. 323 (1) Угоди. Європейський 

Союз запропонував п’ять кандидатур арбітрів, які бажають і можуть 

виконувати функції арбітрів, тоді як Україна запропонувала чотири особи. 

Україна та ЄС погодили п’ять осіб, які не є громадянами жодної зі сторін, та 

які можуть бути головами арбітражної групи. Слід відмітити, що процедура 

вирішення спорів у формі формування арбітражної групи є незвичною 

практикою для ЄС й чи не вперше вона започаткувалася. 

Окрему увагу варто звернути на положення про вирішення спорів за 

протоколом щодо визначення концепції походження товарів і методів 
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адміністративної співпраці, який додано до кожної із п’яти вищезгаданих угод 

про асоціацію. Так, ст. 34 кожного із протоколів передбачає: якщо у зв’язку з 

процедурами перевірки підтверджень походження між митними органами, що 

надіслали запит про перевірку, і митними органами, відповідальними за 

здійснення цієї перевірки, виникають спори, які не можуть бути вирішені, або 

якщо постає питання про тлумачення цього протоколу, то сторони мають 

звернутися до Комітету з питань торгівлі (угоди з Україною, Грузією, 

Молдовою), Комітету стабілізації та асоціації (угода з Боснією і 

Герцеговиною) або Комітету митної співпраці (угода з Ізраїлем). Водночас 

угоди з Молдовою та Грузією передбачають, що у випадку виникнення спорів 

з питань, що не стосуються перевірки підтверджень погоджень у контексті 

тлумачення протоколу, такі спори мають подаватися до Митного підкомітету. 

Загальний механізм урегулювання спорів за гл. 14 угоди може бути запущено 

лише у разі, якщо Митний підкомітет не зміг вирішити його протягом шести 

місяців з дати передачі йому на розгляд відповідного спору. 

Аналіз останніх підписаних угод з Україною, Грузією та Молдовою 

дозволяє стверджувати, що підхід до регулювання механізмів вирішення 

спорів є переважно уніформованим. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Автором проаналізовано динаміку розвитку відносин між Україною та 

ЄС від партнерства до асоціації. В основі поступової трансформації відносин 

від співробітництва до асоціації також лежали акти рекомендаційного 

характеру, норми яких можна охарактеризувати як норми «м’якого» права 

(soft law). Відзначені основні передумови до укладання Угоди про асоціацію, 

яка за своїм обсягом і тематичним охопленням є найбільшим міжнародно-

правовим документом за всю історію України й одним із найбільших 

міжнародних договорів із третьою країною, коли-небудь укладеним 

Європейським Союзом. Вона визначає якісно новий формат відносин між 
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Україною та ЄС на принципах «політичної асоціації та економічної 

інтеграції» і служить стратегічним орієнтиром системних соціально-

економічних реформ в Україні. 

Охарактеризовані основні фактори в процесі набуття чинності Угодою 

про асоціацію, зокрема рішення Європейської ради після референдуму в 

Нідерландах. Вихід Британії з ЄС означає вихід із тих міжнародних угод, що 

укладені від імені Євросоюзу. Ключовою є Угода про асоціацію між Україною 

та ЄС, зокрема про зону вільної торгівлі. Коли процес виходу формально 

завершиться, це означатиме, що положення зони вільної торгівлі між ЄС та 

Україною вже не поширюватимуться на Британію. 

При порівняльному дослідженні укладених угод про асоціацію з 

Молдовою та Грузією, виокремлені два основні відмінні елементи, що 

відрізняють Угоду про асоціацію між Україною та ЄС від усіх інших угод про 

вільну торгівлю Євросоюзу. Першим елементом є інноваційна особливість 

угоди, що стосується численних законодавчих положень, пов’язаних із 

наближенням до доступу на ринок. Другим унікальним елементом 

торговельної частини Угоди про асоціацію з Україною є безпрецедентні 

форми «інтеграції» до внутрішнього ринку ЄС у сфері послуг/заснування та 

державних закупівель. Угода про асоціацію, а особливо частина щодо 

заснування ЗВТ багато в чому схожа на інші угоди з Євросоюзом, за винятком 

різних форм законодавчого наближення умов доступу до ринків й умовної 

повної інтеграції в кількох сферах послуг ЄС та заснування і ринку державних 

закупівель. Кожна глава положень угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

має свою власну форму обумовленості доступу на ринок і механізм для 

забезпечення однакового тлумачення та застосування об’єднаного 

законодавства співтовариства. Глави угоди, які не передбачають амбітну 

форму «інтеграції» до внутрішнього ринку ЄС, мають менш детально 

прописані правила, що стосуються збереження єдиної інтерпретації стосовно 

законодавчого наближення. Обумовленість спільних цінностей в Угоді про 
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асоціацію між Україною та ЄС пов’язана з її суттєвими елементами та 

тимчасовими обмеженнями. 

Слід зауважити, що, з одного боку, усі три угоди про асоціацію 

(Україна, Молдова та Грузія) були укладені як інструмент реалізації політики 

Східного партнерства ЄС, а з іншого боку, можна простежити чітку 

диференціацію політики Євросоюзу в цих угодах. 

Угода про асоціацію з Україною як інтеграційно-орієнтована угода не 

має на меті підготувати Україну до вступу в ЄС, але прагне до «поступового 

зближення сторін, ґрунтуючись на спільних цінностях і тісних 

привілейованих зв’язках».  

Для ухвалення рішень з метою імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС проаналізовано передбачений самою угодою її інституційний 

механізм. Спільні рішення органів асоціації ухвалюються з метою 

імплементації та подальшого розвитку угоди про асоціацію. Інституційні 

механізми, що створюються в межах угод про асоціацію третіх країн із ЄС, 

відрізняються один від одного, хоча зазвичай використовується схожа 

загальна структура. 

Повноваження органів співпраці вказують на квазіправотворчі функції, 

які впливають на розвиток національної нормотворчості. Як було 

проаналізовано вище, Угода про асоціацію між Україною та ЄС має низку 

особливостей, зокрема й у сфері наділення правотворчими функціями 

спільних органів співпраці. 

В УА передбачено загальне дотримання принципу справедливого суду 

та принципу юридичної визначеності. Угода про асоціацію між Україною та 

ЄС для врегулювання суперечок передбачає використання різних способів: 

проведення консультацій, арбітраж, створення третейської групи (гл. 14). При 

цьому зауважується, що зазначені положення та, взагалі, механізми вирішення 

спорів не поширюються на рішення або будь-які можливі випадки 

бездіяльності органів, які створені угодою. 
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Основні положення розділу висвітлено у працях автора, зокрема [72, 

77, 74, 83, 100, 104, 105] 
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РОЗДІЛ 4. ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

ТРЕТІХ КРАЇН ДО ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

4.1. Правові механізми функціонування та особливості зони вільної 

торгівлі 

 

На сьогоднішній день ЄС уклав близько 30 угод про ЗВТ із третіми 

країнами та веде перемовини з іншими ключовими партнерами, такими як 

Канада, Індія, Малайзія, В’єтнам та Меркосур [161], або ж планує укласти в 

найближчому майбутньому угоди з такими потужними економіками, як США 

та Японія. Усі ці угоди є різними за своєю метою, змістом та амбіціями, з 

огляду на цілі, які країни ставлять перед собою, укладаючи їх. Залежно від 

охоплення розрізняють угоди, що урегульовують лише торгівлю товарами, як, 

наприклад, Євро-середземноморські угоди, що укладені між ЄС та країнами 

Південного Середземномор’я (Алжир, Єгипет, Йорданія, Ізраїль, Марокко, 

Туніс) [587, 588, 584, 615, 636], та більш детальні торговельні угоди, що 

урегульовують усі торговельні аспекти між ЄС та його партнером, як, 

наприклад, нещодавня угода про ЗВТ між ЄС і Південною Кореєю [639]. 

Варто звернути увагу, що зазвичай створення ЗВТ між ЄС та відповідною 

країною не вимагає укладання додаткового договору про ЗВТ, ці положення 

знаходять своє відображення в текстах угод про асоціацію. 

ЗВТ також можуть відрізнятися за метою. Зона вільної торгівлі може 

бути частиною передвступного договору на кшталт такого, який був 

встановлений у стабілізаційних угодах та угодах про асоціацію із країнами 

Балтії. ЗВТ можуть бути частиною ширшої угоди про асоціацію, наприклад, в 

угодах про асоціацію між ЄС та країнами Південного Середземномор’я також 

їхньою кінцевою метою може бути розвиток, як, зокрема, в угодах про 

економічне партнерство з африканськими країнами, країнами Карибського 
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басейну та Тихого океану, або ж їхньою метою є отримання доступу до ринку, 

як в угоді між ЄС та Кореєю. 

Останнім часом через обмеження ЄС стосовно подальшого 

розширення, чи то через небажання розширюватись, чи через неготовність 

сусідніх країн, нагальною стала потреба в розвитку нового юридичного 

інструменту (угоди), що слугувала б альтернативою членства в ЄС. У межах 

ЄПС [356] та Східного партнерства, Європейський Союз планує укладати з 

країнами-партнерами угоди про асоціацію нового типу, які б передбачали 

«поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі». Цей новий тип угод 

повинен інтегрувати країну-партнера до внутрішнього ринку ЄС без надання в 

цей момент перспективи членства в ЄС. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС, яка включає в себе ЗВТ, є 

першою угодою про асоціацію нового покоління із країнами Східного 

партнерства, що створює унікальний вид політичної асоціації та економічної 

інтеграції. 

Дійсно, необхідно підкреслити, що ключове завдання ЗВТ виходить за 

межі простої економічної співпраці, як це передбачено в угодах про 

партнерство та співробітництво, з метою економічної «інтеграції» України до 

внутрішнього ринку ЄС. Наприклад, у ст. 1 (d) УА, яка встановлює цілі, 

зазначається, що вона спрямована «на запровадження умов для посилених 

економічних і торговельних відносин, які вестимуть до поступової інтеграції 

України до внутрішнього ринку ЄС, зокрема завдяки створенню поглибленої і 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі». 

Метою такої «інтеграції без членства» є, звичайно, досягнення ширших 

цілей Європейської політики сусідства та Східного партнерства з модернізації 

економіки країн-партнерів, як, наприклад, залучення інвестицій, сприяння 

стабільності, безпеці та процвітанню, створення «кола друзів» навколо ЄС.  

Відповідно до назви зона вільної торгівлі, включена до угоди про 

асоціацію, є «поглибленою» та «всеохоплюючою». Всеохоплюючий характер 
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ЗВТ передбачає, що ця торговельна угода має широкий спектр й охоплює всі 

основні напрями торговельних відносин України та ЄС. Інакше кажучи, ця 

угода просунулася набагато далі ніж класична ЗВТ і передбачає не тільки 

спільне відкриття ринків для більшості товарів, але й часткову та поступову 

лібералізацію послуг і зобов’язуючих положень стосовно інших торговельних 

зон, таких як санітарні та фітосанітарні правила, інтелектуальна власність, 

спрощення торгівлі, державні закупівлі, енергетика, транспорт і конкурентне 

право. Прагнення ЄС розширити сферу своїх торговельних угод уже було 

викладено у Глобальній європейській стратегії. Відповідно до стратегії ЄС 

залишається прихильником багатосторонньої структури СОТ, проте нове 

покоління ЗВТ має вийти за межі угод СОТ і вирішувати питання, які не були 

раніше готові для багатостороннього обговорення. 

З іншого боку, «поглиблений» характер зони вільної торгівлі 

стосується зобов’язань України наблизити своє законодавство до acquis 

Європейського Союзу з тим, щоб досягти економічної інтеграції на 

внутрішній ринок ЄС [437]. ЗВТ містить численні законодавчі положення, 

відповідно до яких Україна має наблизити своє внутрішнє законодавство до 

стандартів acquis ЄС. У відповідь Україні надається поступовий доступ до 

внутрішнього ринку ЄС. Ця так звана угода quid pro quo є досить 

революційною, на відміну від попередніх інструментів м’якого права, що 

застосовував ЄС, як, наприклад, План дій, або Порядок денний асоціації, вона 

є юридично обов’язковим інструментом для законодавчого зближення в 

межах ЄПС та Східного партнерства. 

Під терміном «всеохоплююча» ЗВТ, Європейська комісія має на увазі 

торговельні угоди, які охоплюють (майже) всі торговельні аспекти між ЄС та 

договірною стороною. Таким чином, на відміну від класичних ЗВТ, що 

передбачають лише торгівлю товарами, «всеохоплюючі» торговельні угоди 

мають також охоплювати інші торговельні аспекти, які набувають дедалі 

більшого значення для ЄС і порядку денного світової торгівлі, такі послуги, як 
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державні закупівлі, інтелектуальна власність, правила конкуренції тощо. 

Отже, ЗВТ Україна – ЄС є першою (парафованою) ЗВТ, укладеною 

Європейським Союзом, що міститиме термін «всеохоплююча» у своїй назві. 

Незважаючи на це, Європейська комісія також визначає кілька інших 

укладених торговельних угод як всеохоплюючі, як, наприклад, ЗВТ з 

Колумбією та Перу (підписана у 2012 р.) [671], із Чилі (набула чинності у 

2003 р.) [672] та з Мексикою (набула чинності у 2000 р.) [635], з Кореєю [670]. 

Угоди про ЗВТ нового покоління, які є наслідком Глобальної європейської 

стратегії, називаються «всеохоплюючими» (наприклад, ЗВТ з Кореєю (набула 

чинності у 2011 р.)). Усі ці угоди мають широке охоплення та містять, одна 

більше іншої, положення стосовно основних торговельних аспектів, 

зазначених вище. Таким чином, всеосяжний характер ЗВТ між Україною та 

ЄС, як такий, не є новим. ЗВТ між Україною та ЄС, яким є розд. TV Угоди 

про асоціацію, демонструє, що ця угода врегульовує не тільки традиційні 

аспекти зони вільної торгівлі, такі як доступ до товарів, а також і державні 

закупівлі, інтелектуальну власність, конкурентне право, енергетику тощо. Той 

факт, що цей показник є майже ідентичним до того, який міститься в угоді про 

ЗВТ між ЄС та Кореєю, ще раз доводить: «всеохопність» угоди не є 

безпрецедентною. Очевидно, що назви зазначених розділів ЗВТ не 

розкривають їхній справжній зміст. Оскільки неможливо детально 

проаналізувати кожний розділ ЗВТ у цьому дослідженні, то ми розглянемо 

тільки положення, що стосуються торгівлі товарами. Ряд інших розділів зони 

вільної торгівлі будуть розглянуті в наступному розділі, присвяченому 

«поглибленому» характеру ЗВТ.  

Наступним елементом зони вільної торгівлі є доступ на ринок товарів. 

ЗВТ зазвичай укладають відповідно до угод СОТ, а також вона включає в себе 

кілька угод СОТ. Що стосується традиційного аспекту зони вільної торгівлі – 

торгівлі товарами, то ЄС та Україна будуть поступово створювати ЗВТ 

упродовж перехідного періоду – максимум 10 років після набрання чинності 
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цієї угоди відповідно до ст. 24 ГАТТ 1994. Кожна сторона повинна зменшити 

або скасувати свої митні збори на товари, що походять з іншої сторони, як це 

передбачено в додатках до угоди. Спеціальний перехідний режим 

передбачено щодо торгівлі ношеним одягом. Через п’ять років сторони 

можуть навіть розглянути можливість прискорити і розширити сферу 

скасування митних зборів. Крім того, угода передбачає застереження про 

нескасування щодо митних зборів, і сторони надають національний режим 

товарам іншої сторони відповідно до ст. ІІІ ГАТТ 1994. Експортні мита на 

ввезення товарів до іншої сторони відтепер будуть заборонені, а існуючі 

експортні мита, які застосовуються Україною (наприклад, деякі види 

сировини, металу, міді і соняшникового насіння) мають бути скасовані. Також 

будуть заборонені всі експортні субсидії на сільськогосподарські продукти й 

імпортні та експортні заборони на товари, що імпортуються на територію 

іншої сторони (ст. ХІ ГАТТ 1994 стосовно винятків залишається чинною). 

Що стосується торговельних заходів, то угода передбачає можливість 

накладати спеціальні захисні заходи СОТ, коли імпорт створює загрозу 

завдання серйозної шкоди галузі вітчизняного виробництва. Примітно, що 

Україні успішно вдалося провести переговори стосовно спеціальних захисних 

заходів у вигляді високих ввізних мит для легкових автомобілів, вироблених у 

ЄС. Антидемпінгові та компенсаційні заходи в ЗВТ засновані на відповідних 

положеннях в угодах СОТ (напр., ст. 6 ГАТТ 1994 та Угода СОТ про субсидії 

та компенсаційні заходи).  

Варто наголосити, що унікальною та спеціальною цю угоду робить не 

її широке охоплення (всеохопність), а її «поглиблений» характер. Як уже 

пояснювалось вище, це стосується процесу інтеграції України до 

внутрішнього ринку ЄС на основі, або за умови наближення українського 

законодавства до acquis ЄС. ЗВТ містить численні положення, які 

зобов’язують Україну наблизити своє національне законодавство до acquis 

ЄС, та, зі свого боку, країні надається поступовий доступ до внутрішнього 
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ринку Євросоюзу. Також існує низка інших угод, укладених ЄС, що містять 

положення, які зобов’язують договірну сторону наблизити своє законодавство 

до acquis ЄС з тим, щоб отримати доступ на ринок. Як, наприклад, більшість 

передвступних угод,  Договір Енергетичного співтовариства, двосторонні 

авіаційні угоди із Швейцарією та Грузією, багатостороння угода зі спільної 

авіації, і звичайно, ЄАВТ (Європейська економічна зона), що дозволяє 

країнам – членам ЄАВТ (Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн) брати участь у 

внутрішньому ринку ЄС на основі застосування acquis внутрішнього ринку. 

Найбільш унікальною особливістю ЗВТ є той факт, що майже кожен із 

її розділів має різний «спосіб» законодавчого механізму наближення. Ці різні 

законодавчі механізми наближення розрізняються за масштабом і 

процедурами, з тим, щоб гарантувати однакове тлумачення і застосування 

норм acquis ЄС щодо зближення, залежно від цілей конкретного розділу ЗВТ. 

Для того, щоб чітко зрозуміти про що йдеться, ми коротко розглянемо чотири 

із цих законодавчих механізмів наближення (розділи ЗВТ) (наприклад, розд. I 

«Технічні бар’єри в торгівлі», розд. II «Санітарні і фітосанітарні заходи», 

розд. III «Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами, 

електронна торгівля» і розд. IV «Державні закупівлі»). Ці чотири механізми 

обрані тому, що в розділах ЗВТ законодавче наближення явно пов’язане з 

відкриттям ринку. Слід також зауважити, що в інших розділах ЗВТ є 

положення, що стосуються законодавчого зближення, проте вони виходять за 

межі нашого дослідження. 

При аналізі зазначених механізмів наближення слід урахувати низку 

питань. По-перше, чи вже існує у спеціальному розділі або додатку до нього 

чітко визначена зведена систематизація законодавства ЄС, до якого потрібно 

наблизитись? Чи передбачає угода чіткий і суворий графік наближення? По-

друге, якою є ціль та кінцева мета процесу наближення? Чи є процес 

наближення чітко пов’язаним із відкриттям ринку й іншими формами 

торговельної лібералізації? По-третє, які механізми передбачені задля 
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внесення поправок в угоду при постійному розвитку acquis? І, нарешті, як 

забезпечується однакове тлумачення та застосування acquis ЄС? Чи 

зобов’язана Україна інтерпретувати acquis Європейського Союзу відповідно 

до практики Суду ЄС? 

Положення про ЗВТ в УА між Україною та ЄС містяться в розд. IV, що 

складається із 15 глав: «Національний режим та доступ товарів на ринки»; 

«Засоби захисту торгівлі»; «Технічні бар’єри у торгівлі»; «Санітарні та 

фітосанітарні заходи»; «Митні питання та сприяння торгівлі»; «Заснування 

підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля»; 

«Поточні платежі та рух капіталу»; «Державні закупівлі»; «Інтелектуальна 

власність»; «Конкуренція»; «Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями»; 

«Прозорість»; «Торгівля та сталий розвиток»; «Вирішення спорів»; «Механізм 

посередництва». 

Дані різних глав, включених у ПВЗВТ, свідчать про «комплексність» і 

всеохоплюючий характер УА та підтверджують, що зазначена угода відійшла 

далі від первісно запропонованого європейського підходу (т. зв. ‘Global 

Europe FTAs’). При цьому слід підкреслити, що структура торговельних 

положень угод є дуже схожою з угодами між ЄС та Грузією і Молдовою [424, 

437, 214, 166]. 

Безпосередньо правові засади режиму вільної торгівлі визначені у 

ст. 25 УА, згідно з якою сторони зобов’язалися поступово створювати зону 

вільної торгівлі впродовж перехідного періоду у максимум 10 років, 

починаючи з дати набрання чинності УА відповідно до її положень та 

ст. XXIV ГАТТ 1994 р. Перехідний період покликаний забезпечити 

можливість для поступового запровадження режиму ЗВТ, насамперед – 

поетапного зниження мита сторонами, застосування перехідних правил 

визначення походження товарів, а також застосування інших гнучких методів 

регулювання торговельних відносин. Передбачення угодою максимально 

можливої згідно з нормами ГАТТ 10-річної тривалості перехідного періоду 
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[59, с. 348] свідчить про масштабність перетворень, які мають бути 

здійсненими для повноцінної дії ЗВТ. При цьому угодою закладаються 

спеціальні правові інструменти, покликані забезпечити реалізацію договірних 

домовленостей на практиці. 

Відповідно до прав і зобов’язань, які перераховані в угоді, у 

Європейському Союзі її називають «угодою про інтеграцію з ЄС» [14; 437, 

с. 256]. Однак порівняно з іншими угодами про інтеграцію з ЄС, що 

розглядалися в першому розділі, положення Угоди про зону вільної торгівлі 

між Україною та Євросоюзом є революційними. Вищезазначені інтеграційні 

угоди ЄС, що мають на меті отримання частки внутрішнього ринку 

Євросоюзу і подальшу інтеграцію та лібералізацію, спрямовану на 

забезпечення вільного руху осіб, товарів, послуг і капіталу країн, що 

розвиваються (наприклад, авіаційний або енергетичний сектор), водночас 

зобов’язують країну, що розвивається, прийняти рівень адаптації 

національного законодавства до законодавства ЄС. Проте ніде в угодах не 

йдеться про прямий або виражений зв’язок застосування цього відбору і 

конкретного доступу до внутрішнього ринку ЄС. З того моменту, як 

інтеграційні угоди ЄС набули чинності, вони беззастережно створили 

спеціальний доступ до ринків, незалежно від законодавчих зобов’язань 

наближення національного законодавства третьої країни до законодавства 

Євросоюзу, які, власне, викладені в угоді. Єдиним винятком із цього є 

перехідні періоди, які також прописані в угодах. 

 

4.2. Правові особливості поступової інтеграції та доступу до 

внутрішнього ринку ЄС 

 

Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) між 

Україною та ЄС не охоплює один єдиний «горизонтальний» механізм умов 

доступу до ринків і поступової інтеграції у внутрішній ринок ЄС. Замість 

цього майже кожен розділ містить свій власний механізм інтеграції, 
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заснований на різних формах обумовленості доступу до ринку, і різні 

процедури, щоб гарантувати однаковість застосування та тлумачення права 

ЄС. З огляду на це розмірність інтегрування угоди змінюється від розділу до 

розділу. 

Механізми імплементації різняться в Угоді про асоціацію між Україною 

та ЄС залежно від мети наближення законодавства. Відповідно до положень, 

уміщених до розд. IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею», основним 

інструментом імплементації є регуляторне наближення та транспозиція. 

Тарифна лібералізація – основна відправна точка для створення зони 

вільної торгівлі. ПВЗВТ майже повністю лібералізує торгівлю товарами між 

Україною та ЄС  [54, 58]. За аналізом додатків до УА варто відзначити, що 

йдеться про значну лібералізацію ставок ввізного мита на товари, причому 

понад 90 % остаточних ставок дорівнюють нулю. Водночас для 

найчутливіших товарних позицій передбачено або збереження ввізного мита, 

або запровадження тарифних квот із нульовою ставкою в межах квоти та 

ненульовою ставкою за межами квоти [38, с. 112]. Зниження ввізних мит 

відбуватиметься асиметрично, оскільки ЄС буде знижувати (або скасовувати) 

імпортні мита практично одразу, тоді як в Україні цей процес буде порівняно 

тривалішим. 

Варто зауважити, що більш амбітну інтеграцію та доступ до ринку 

містить кожен розділ, яким обумовлюються умови доступу до ринків і 

механізми, що забезпечують рівномірну інтерпретацію законодавчого 

наближення [40]. Передбачені «внутрішні процедури ринку» у сфері 

створення та повного доступу українських компаній на ринок державних 

закупівель ЄС дійсно є, на думку Комісії, «безпрецедентним прикладом у 

дозволі можливого доступу України, яка не є членом ЄЕП, до внутрішнього 

ринку ЄС». Відповідно, ці два розділи угоди мають чіткі процедури 

обумовленості доступу до ринку. Попри те, що сторони будуть негайно і 

беззастережно лібералізувати торгівлю, щойно угода набуває (тимчасово) 
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чинності (доступ, наприклад, до ринку, національний режим і внесення 

відповідних правил СОТ), часткова «інтеграція до внутрішнього ринку ЄС 

(тобто процедури внутрішнього ринку і повний доступ до ринку державних 

закупівель ЄС) буде надаватися після конкретно визначених процедур, 

пов’язаних із наближенням законодавства України до законодавства ЄС». 

Процедури моніторингу далекосяжні й охоплюють певні вступні 

елементи, такі як таблиці крос-порівняння, і зосереджуються на ефективній і 

безперервній реалізації застосування та забезпечення законодавства ЄС в 

Україні. Ця сувора обумовленість доступу до ринку доводить, що 

Європейський Союз є дуже обережним у відкритті своїх послуг та ринку у 

країні з менш розвиненою економікою й адміністративним потенціалом. Крім 

того, обумовленість доступу до ринку не означає автоматизму. Навіть якщо 

відповідні інститути ЄС підтверджують, що Україна досягла необхідного 

рівня законодавчого наближення, то політичне рішення має бути ухвалено 

Комітетом з торгівлі. Пліч-о-пліч із цією суворою обумовленістю доступу до 

ринку йдуть докладні процедури для забезпечення однакового тлумачення та 

застосування єдиного законодавства ЄС. Слід зауважити, що в різних розділах 

угоди є відмінності у тлумаченні понять «інтеграція», хоча мета однорідного 

тлумачення передбачає «горизонтальні адаптації і процедурні правила». Крім 

того, динамічні процедури для оновлення додатків і попередня процедура 

щодо рішення стосовно адаптації законодавства також внесені. Ці складні 

процедури мають гарантувати, що інтеграція України до внутрішнього ринку 

ЄС не приходить лише за рахунок її правильного і рівномірного 

функціонування а, як наслідок, це призводить до однорідної інтерпретації 

щодо адаптації українського законодавства.  

У розділах, де угода стосується принципів обумовленості доступу до 

ринку, відповідно, процедури для забезпечення однакового тлумачення і 

застосування є менш деталізованими. Це ще більш справедливо в тих розділах 

угоди, де немає обумовленості доступу до ринку й, отже, де законодавче 
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наближення не призведе до додаткової лібералізації або інтеграції у 

внутрішній ринок ЄС (наприклад, розділи стосовно конкуренції, спрощення 

процедур торгівлі тощо). Проте було зауважено, що деякі із цих глав містять 

умови щодо наближення законодавства (наприклад, розділи про конкуренцію, 

спрощення процедур торгівлі та торгівлі і сталого розвитку). Той факт, що 

реалізація зазначених положень не приведе до додаткової лібералізації або 

«інтеграції» до частини внутрішнього ринку ЄС, має два важливі наслідки. 

Перший – відсутній певний вимір інтеграції, тобто ЄС не накладав чіткі 

обмежені процедури стосовно процесу законодавчого наближення, щоб 

забезпечити однакове тлумачення і застосування наближення законодавства 

до законодавства ЄС, як це, наприклад, у розділах про послуги. Зазначені 

розділи забезпечують тільки використання статичних процедур для оновлення 

програм і базового механізму моніторингу. Хоча згадані неадекватні 

процедури можуть створити певний загальний правовий простір між 

Україною і ЄС, це ніяк не вплине на функціонування внутрішнього ринку ЄС. 

Законодавче наближення в цих розділах спрямоване тільки на те, щоб 

експортувати частину внутрішнього ринку ЄС в Україну, а не в повній мірі 

інтегрувати Україну до всіх аспектів внутрішнього ринку. 

Другий наслідок полягає в тому, що реалізація наближення положень у 

цих розділах не «винагороджується» формою додаткової інтеграції для 

України після реалізації згаданих вище положень.  Упровадження та 

забезпечення дотримання законодавства внутрішнього ринку ЄС у 

вищезазначених галузях має забезпечуватися сталим розвитком і певними 

заходами як для державного, так і приватного сектора. Хоча Європейська 

комісія стверджує, що цей процес наближення буде також корисним для 

модернізації української економіки та стимулювання іноземних інвестицій, на 

це, звичайно, необхідно витратити певний час. Зазначені міркування в рівній 

мірі стосуються і питань стосовно наближення положень щодо економічного 

сектора співпраці, де Україна зобов’язується наближатися до законодавства 
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ЄС, але поки що без надання конкретної форми додаткового доступу до 

ринків. 

Через відмінності між різними главами угоди важко дати оцінку 

масштабів «інтеграції». УА містить численні зобов’язання, які необхідно 

застосовувати, реалізувати або внести до внутрішньоправового порядку і 

деякі з її розділів відповідають одному або кільком критеріям щодо 

однакового тлумачення законодавчого наближення [38, 40, 58]. Тільки розділ 

угоди про послуги, і в меншій мірі стосовно державних закупівель – 

відповідають усім трьом показникам. Власне, лише в зазначених розділах 

єдине тлумачення і застосування законодавства ЄС у достатній мірі 

гарантоване. Також у розділі про послуги майже досягнуто певної 

гомогенності у трактуванні терміна «інтеграція». Як зауважувалося вище, це є 

наслідком відповідно встановленої мети «насправді інтегрувати Україну до 

частини внутрішнього ринку ЄС. Лише деякі інші угоди щодо інтеграції з ЄС 

відповідають усім трьом показникам, які перевіряються в першу чергу». 

Параметри «інтеграції» в інших розділах угоди набагато обмеженіші, оскільки 

вони не охоплюють певні зобов’язання та виконання динамічних процедур 

щодо оновлення законодавства. Кілька розділів навіть не відповідають 

обов’язковій умові щодо інтеграції в ЄС, оскільки вони не містять відповідні 

зобов’язання щодо законодавства ЄС.  

Угода також відрізняється від інших угод про інтеграцію в ЄС, оскільки 

вона є невід’ємною частиною загального рамкової угоди (Угоди про асоціацію 

України з ЄС). Зазвичай намагаються інтегрувати країну тільки в певну 

частину внутрішнього ринку ЄС (наприклад, енергетичну й авіаційну). Слід 

зауважити, що ЄЕП передбачає лише один єдиний горизонтальний механізм 

для забезпечення гомогенності. ПВЗВТ, з іншого боку, охоплює мозаїку 

різних механізмів для досягнення однакового тлумачення і застосування 

об’єднаного законодавства ЄС [437]. 
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І, нарешті, виникає питання, у якій мірі відповідає повна та 

всеохоплююча зона вільної торгівлі цілям щодо «поступової інтеграції 

України до внутрішнього ринку ЄС».  Знову ж таки, відповідь неоднозначна. 

Очевидно, що угода виходить за рамки традиційних угод про вільну торгівлю 

з ЄС. Масштаби і глибина лібералізації є винятково великими. Вона охоплює 

майже повну лібералізацію промислової й – у меншій мірі – 

сільськогосподарської продукції. Зазначені положення ПВЗВТ амбітні, але в 

значній мірі залишаються в межах загальної торговельної політики ЄС. Це не 

поширюється на додаткові безпрецедентні форми інтеграції у внутрішній 

ринок ЄС. Проте ця інтеграція застосовується тільки до обмеженої частини 

внутрішнього ринку ЄС (тобто чотири секції послуг), і це є умовами чітко 

визначених процедур обумовленості доступу до ринку. Повна поглиблена та 

всеохоплююча зона вільної торгівлі, таким чином, далека від умов ЄЕП. 

Підписання ПВЗВТ було метою розширення загальної Угоди про 

асоціацію України з ЄС, тобто створення нової або інноваційної торговельної 

угоди з ЄС. Очевидно, що обсяг зобов’язань щодо лібералізації, зокрема 

конкретних виняткових ситуацій і проміжних періодів, у кожній торговельній 

угоді є унікальним і залежать від конкретного характеру відносин 

економічного розвитку та політичної волі між сторонами, які укладають цю 

угоду. 

Загальне охоплення повної та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між 

Україною та ЄС є надзвичайно широким, однак не має майже нічого 

революційного. Як показано вище, у світлі глобальної стратегії Європи, 

ПВЗВТ між Україною та ЄС є дійсно «повною та всеохоплюючою» з метою 

найвищої міри лібералізації торгівлі", включаючи послуги й установи, 

конкуренцію, інтелектуальну власність, енергетику та державні закупівлі. З 

огляду на це повна та всеохоплююча зона вільної торгівлі має такий же 

широкий спектр дії, як й інші постглобальні країни (Корея, Колумбія, Перу, 

Центральна Америка). Крім того, як уже було показано, найбільш суттєві 
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положення вищезазначеної угоди, що, наприклад, пов’язані з послугами, 

конкуренцією, державними закупівлями, торгівлею та сталим розвитком) 

дуже схожі на ті, які внесені в останні розділи. 

Проте два ключових елементи відрізняють Угоду про повну та 

всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС від аналогічних 

інших угод [437].  

Перша інноваційна особливість ПВЗВТ між Україною та ЄС стосується 

численних положень законодавчого наближення, пов’язаних із висуненням 

умов доступу до ринку. Кожна інша постглобальна угода заявляє про те, що 

країна-партнер робить зобов’язання власного законодавчого наближення до 

законодавства ЄС і, відповідно, як результат отримує доступ до внутрішнього 

ринку (певного сектора) ЄС. Така амбітна форма економічної інтеграції 

можлива тільки з меншими торговельними партнерами з перехідним типом 

економіки, які зазвичай експортують товари на ринок ЄС і, як наслідок, мають 

встановити менші тарифи. Крім того, вона вимагає сильної політичної 

готовності країн – партнерів по інтеграції до ЄС. Україна й інші партнери, 

безумовно, потрапляють до цієї категорії. Важко собі уявити, щоб більш 

розвинені торговельні країни-партнери, як ті, що визначені в рамках 

Глобальної стратегії Європи, будуть готові приймати такі далекосяжні 

механізми стосовно наближення законодавства для вступу в ЄС. Хоча деякі 

інші країни також мають певні вимоги щодо вступу, але тільки в ПВЗВТ між 

Україною та ЄС обов’язковою умовою є адаптація правових інструментів 

щодо наближення до ЄС. 

Другим унікальним елементом повної та всеохоплюючої зони вільної 

торгівлі між Україною та ЄС є форми інтеграції на внутрішньому ринку ЄС у 

сфері послуг та державних закупівель. Вони передбачають, що юридичні 

особи України мають бути навчені таким же чином, як і юридичні особи 

держав – членів ЄС. 
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Крім того, ця угода містить низку нових положень, які безпосередньо не 

пов’язані з обумовленістю доступу до ринку. Наприклад, було відзначено, що 

проголошена лібералізація вперше отримала негативний підхід. Крім того, 

деякі положення стосовно окремих секторів не можуть бути знайдені в інших 

країнах ЄС. Проте такі відмінності є досить винятковими, тому можна 

зробити висновок, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС із 

положеннями про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі багато в 

чому схожа на інші угоди стосовно вільної зони торгівлі ЄС з іншими 

країнами, за винятком різних форм законодавчого наближення, умов доступу 

до ринків та умов часткової інтеграції. 

З метою з’ясування рівня доступу до ринку, наприклад, процес визначення 

еквівалентності має передбачати об’єктивну демонстрацію еквівалентності 

стороною, яка експортує, й об’єктивну оцінку цієї демонстрації стороною, що 

імпортує. Відповідно до ст. 62 Угоди про асоціацію, «еквівалентність задля 

цілей торгівлі» означає ситуацію, коли сторона-імпортер приймає санітарні 

або фітосанітарні заходи, що застосовуються у стороні-експортері, як 

еквівалент, навіть у випадку, якщо вони відрізняються від її власних, якщо 

сторона-експортер об’єктивно демонструє стороні-імпортеру, що її заходи 

досягають відповідного рівня санітарного та фітосанітарного захисту сторони-

імпортера. Процес може передбачати різноманітні перевірки. На вимогу 

експортера та не пізніше трьох місяців із дати отримання вимоги від 

експортера, сторони мають розпочати процес консультацій. Якщо вимог 

кілька, то до процесу залучається Підкомітет з управління СФЗ та 

розробляється графік вирішення питань. Країна-імпортер має завершити 

визначення еквівалентності впродовж 360 днів з моменту отримання запиту 

від експортера. Винятком можуть бути інші домовленості або сезонні 

культури. І відповідно до формулювання ст. 66 УА еквівалентність може 

бути (виділено авт.) визнана щодо: 

 індивідуальних заходів; 
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 групи заходів; 

 системи, яка застосовується до сектора, підсектора, товару або групи 

товарів. 

Причому процедури, які прописані у ст. 66 щодо можливого 

встановлення еквівалентності, застосовуються, коли законодавча база 

наближена, визначення еквівалентності здійснюється на цій основі (п. 11 

ст. 66 УА). 

Це ще яскравіше демонструється в тих розділах угоди, де немає 

обумовленості доступу до ринку й, отже, де законодавче наближення не 

приведе до додаткової лібералізації або інтеграції у внутрішній ринок ЄС 

(наприклад, розділи стосовно конкуренції, спрощення процедур торгівлі 

тощо). Проте було відзначено, що деякі із цих глав містять умови щодо 

наближення законодавства (наприклад, розділ про конкуренцію, спрощення 

процедур торгівлі та торгівлі і сталого розвитку). Той факт, що реалізація 

зазначених положень не приведе до додаткової лібералізації або «інтеграції» 

до частини внутрішнього ринку ЄС, має два важливі наслідки. Перший – 

відсутній певний вимір інтеграції, тобто ЄС не накладав чітких обмежень 

процедури стосовно процесу законодавчого наближення, щоб забезпечити 

однакове тлумачення і застосування наближення законодавства до 

законодавства ЄС, як це, наприклад, у розділах про послуги. Зазначені розділи 

забезпечують тільки використання статичних процедур для оновлення 

програм і базового механізму моніторингу. Хоча ці неадекватні процедури 

можуть створити певний загальний правовий простір між Україною і ЄС, усе 

ж це ніяк не вплине на функціонування внутрішнього ринку ЄС. Законодавче 

наближення в цих розділах спрямоване тільки на те, щоб експортувати 

частину внутрішнього ринку ЄС в Україну, а не в повній мірі інтегрувати 

Україну в секцію внутрішнього ринку. Другий наслідок полягає в тому, що 

реалізація наближення положень у цих розділах не «винагороджується» 

формою додаткової інтеграції для України після реалізації згаданих положень. 
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Упровадження та забезпечення дотримання законодавства внутрішнього 

ринку ЄС у вищезазначених галузях має забезпечуватися сталим розвитком та 

певними заходами, як для державного, так і приватного сектора. Хоча 

Європейська комісія стверджує, що процес наближення буде також корисним 

для модернізації української економіки та стимулювання іноземних 

інвестицій, на це, звичайно, необхідно витратити певний час. Такі міркування 

в рівній мірі стосуються і питань стосовно наближення положень щодо 

економічного сектора співпраці, де Україна зобов’язується наближатися до 

законодавства ЄС, але поки що без надання конкретної форми додаткового 

доступу до ринків. 

Що стосується промислових товарів, сировини і текстильних виробів, 

то угода передбачає усунення або зменшення чинних тарифів на більшість 

продуктів. Крім того, для цих продуктів існує також певна асиметрія у процесі 

лібералізації. Перехідний період охоплює понад 7 років для ЄС, тоді як для 

України – 10 років. Однак більшість тарифів на товари, які важливі для ЄС, 

скасовуються вже зараз, не чекаючи цього періоду. Наприклад, чинні тарифи 

ЄС на промислові товари з України лібералізуються для 94,7 % товарів. Крім 

того, більшість видів металу буде лібералізовано повністю і відразу. Проте 

застосовуються спеціальні умови для автомобільної промисловості та 

ношеного одягу. У ході переговорів Україна наголосила на тому, щоб 

захистити свою автомобільну промисловість. Автомобільна галузь досить 

розвинена в Україні і вже під час вступу України до СОТ були знижені 

тарифи на імпорт від 25 до 10 %. Остаточний компроміс в угоді полягає в 

тому, що винятковий тривалий перехідний період (10 років) буде 

застосовуватися для легкових автомобілів, які в’їжджають до України [40]. 

Крім того, за період до 15 років після набрання чинності угоди, Україна має 

право подати чітко визначену заяву щодо захисних заходів з імпорту легкових 

автомобілів до ЄС. Коли – внаслідок лібералізації – автомобілі ЄС 
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імпортуються до України в таких великих кількостях, то це завдає удару 

українському автопрому. 

Україна та Європейський Союз підтвердили можливість застосування 

захисних заходів у взаємній торгівлі відповідно до прав і зобов’язань, що 

передбачені ст. ХІХ ГАТТ 1994 та Угодою СОТ про захисні заходи. ЄС також 

зберіг за собою права та зобов’язання, передбачені ст. 5 Угоди СОТ про 

сільське господарство, крім випадків преференцій, що надані Угодою про 

асоціацію між Україною та ЄС [38, с. 23]. Причому відповідно до УА сторони 

зобов’язались дотримуватись принципів прозорості у проведенні розслідувань 

та застосуванні захисних заходів, зокрема в тому, що стосується офіційного 

повідомлення, надання інформації, надання можливості проведення 

консультацій, зокрема двосторонніх. Захисні заходи повинні уживатись у 

такий спосіб, який матиме найменший вплив на двосторонню торгівлю 

(ст. 42 УА). 

Якщо сторона-імпортер застосовує якийсь захід, що передбачає 

контроль над факторами, які можуть створити серйозні ризики для здоров’я 

населення, тварин або рослин, то сторона-експортер може застосувати 

еквівалентні заходи, щоб запобігти занесенню на територію імпортера цього 

фактора. У такому випадку сторона-імпортер може застосувати тимчасові 

запобіжні заходи захисту здоров’я населення, тварин або рослин й окремі 

заходи для товарів, що перебувають у дорозі, водночас запобігаючи 

створенню невиправданих обмежень торгівлі. Сторона, що застосовує заходи 

контролю, має попередити іншу сторону впродовж одного робочого дня з 

дати їхнього застосування. На вимогу однієї зі сторін сторони мають 

проводити консультації та зробити все можливе для уникнення 

невиправданих обмежень торгівлі (cт. 50 УA). 
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4.3. Принцип «прозорості» як основоположний в Угоді про асоціацію між 

Україною та ЄС 

 

Принцип прозорості є одним із засадничих принципів Європейського 

Союзу як об’єднання sui generis. Водночас на поняття прозорості можна 

дивитись з різних кутів зору – як з економічного (питання прозорості в 

торгівлі), так і з політико-правового (прозорість інституцій і процесів 

ухвалення рішень).  

Насамперед необхідно зазначити, що концепція прозорості активно 

розвивається в міжнародному праві із кінця минулого століття. Особлива 

увага питанню зазначеної концепції також приділяється і в праві 

Європейського Союзу. Тут поняття прозорості застосовується в широкому 

діапазоні галузей, починаючи від основних принципів інституційного права 

ЄС із правом доступу до інформації та відкритості діяльності інститутів й 

органів ЄС до широкого спектра законодавства з економічних і фінансових 

питань [92]. 

Як один із ключових принципів, прозорість також лежить в основі 

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також угодах 

про асоціацію між ЄС і Молдовою та Грузією. У цьому аспекті в доктрині 

наявні обмаль досліджень у сфері принципу прозорості, серед яких слід 

виділити одну з останніх праць І. Березовської, присвячену питанням 

прозорості в угоді про асоціацію з Україною [6]. Тенденція до поширення 

концепції прозорості на дедалі більшу кількість сфер суспільного життя 

знайшла своє відображення й у тексті Угоди про асоціацію України з 

Євросоюзом, у якій термін «прозорість» у різному контексті вживається понад 

50 разів. З огляду на новаторський характер положень про прозорість і 

масштабність відповідних зобов’язань України і ЄС, їхнє дослідження є 

надзвичайно актуальним і становитиме значний практичний інтерес для 

фахівців у сфері права.  
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У загальному сенсі прозорість можна визначити як відкритість 

процедур ухвалення рішень, мета якої – підвищення відповідальності за 

рішення. Варто підкреслити, що прозорість є вкрай важливою для 

забезпечення відданості спільним цінностям, на яких ґрунтується співпраця 

між ЄС та Україною, а також між ЄС та Молдовою, до яких належать повага 

до демократичних принципів, верховенство права, належне врядування, права 

людини й основоположні свободи, а також відданість принципам вільної 

ринкової економіки [92]. Як підкреслює І. Березовська, характеризуючи зміст 

цієї концепції, у європейській доктрині визнається наявність розбіжностей у 

застосуванні поняття прозорості в різних сферах [6]. Це означає, що 

механізми і способи, через які та за якими може бути сформована концепція 

прозорості, будуть відрізнятися залежно від сфери її застосування. Цьому 

значною мірою сприяє відсутність чіткого визначення поняття прозорості в 

установчих документах чи актах вторинного законодавства ЄС. У цьому 

контексті як джерело для формулювання характерних рис зазначеного поняття 

можна розглядати визначення, представлене Генеральним прокурором 

Р. Дж. Коломером у справі C-110/03 (Бельгія проти Комісії). Відповідно до 

нього, прозорість відображає ясність, очевидність і зрозумілість, без сумніву 

або двозначності. 

І. Березовська стверджує, що положення про прозорість належать до 

новацій УА ЄС з Україною, оскільки в попередніх угодах ЄС про асоціацію, 

зокрема в європейських угодах із країнами Центральної та Східної Європи, 

подібні положення відсутні [6]. Аналіз решти угод про ЗВТ за участі ЄС 

свідчить, що положення про прозорість зустрічаються лише в найновіших 

угодах ЄС, зокрема в угоді про ЗВТ між ЄС та Кореєю [670]. 

У сучасних умовах глобалізації, вільної ринкової економіки та 

динамічного розвитку одним з основних пріоритетів у торговельних 

відносинах є передбачуваність законодавчого середовища та правова 

визначеність. 
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Прозорість є одним із ключових принципів, що лежать в основі Угоди 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Прозорість – це 

відкритість процедур ухвалення рішень, мета якої – підвищення 

відповідальності за прийняті рішення. Прозорість є вкрай важливою для 

забезпечення відданості спільним цінностям, на яких ґрунтується співпраця 

між ЄС та Україною, до яких належать повага до демократичних принципів, 

верховенство права, належне врядування, права людини й основоположні 

свободи, а також відданість принципам вільної ринкової економіки. 

В Угоді про асоціацію прозорість виконує дві різні функції. По-перше, 

вона є одним з інструментів, що забезпечують відповідальність сторін угоди, 

сприяючи її належному виконанню. У цьому контексті положення УА щодо 

прозорості охоплюють низку зобов’язань з обміну інформацією між ЄС та 

Україною. Такий обмін здійснюється багатьма способами, до яких належать 

запити, консультації, верифікації, надання доступу до документів та даних, 

обмін досвідом і найкращими практиками тощо. 

По-друге, сторони угоди зобов’язалися дотримуватися прозорості як 

одного із принципів розробки та реалізації державної політики. Дотримання 

цього принципу є необхідним для створення передбачуваного та сприятливого 

для розвитку економіки бізнес-середовища в Україні, а також поліпшення 

бізнес-середовища в ЄС. Особливу увагу в УА приділено проблемам 

прозорості торговельної політики, оскільки основою угоди є глави, присвячені 

питанням створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС 

та Україною. Прозорість у торгівлі є інструментом, що допомагає зменшити 

нетарифні торговельні бар’єри, які стали головною проблемою експортерів на 

багатьох ринках після зниження імпортних мит в останні десятиліття. Згадані 

бар’єри передбачають не тільки технічне регулювання та санітарні і 

фітосанітарні заходи, які є найбільш відомими інструментами нетарифного 

регулювання, але також регулювання у сферах торгівлі послугами, державної 

допомоги, державних закупівель, інтелектуальної власності й 
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антимонопольної політики. Прозорість дозволяє запобігти зловживанню цими 

інструментами (тобто їх використанню для створення прихованих перешкод 

торгівлі), а також сприяє зменшенню дозволених нетарифних бар’єрів, 

оскільки полегшує гармонізацію законодавства України з acquis ЄС. 

Угода про асоціацію не проголошує прозорість принципом економічної 

політики ЄС та України, але містить велику кількість положень, спрямованих 

на запровадження цього принципу [39, 40]. Зобов’язання щодо прозорості 

формують велику та добре структуровану систему, яка містить як загальні, так 

і конкретні зобов’язання (причому у деяких сферах останні є глибоко 

деталізованими). Зобов’язання щодо прозорості в УА доповнюють відповідні 

положення міжнародних і двосторонніх угод, насамперед основних угод у 

межах СОТ. Основою положень щодо прозорості в УА є загальні 

зобов’язання, які застосовуються до всіх охоплених угодою аспектів 

співпраці. У сфері прозорості державної політики ЄС та України таких 

зобов’язань чотири: 

 усі нормативно-правові акти повинні бути оприлюднені; 

 зацікавлені особи мають бути повідомлені про будь-які провадження, 

що впливають безпосередньо на них; 

 мають існувати механізми надання відповідей на запити будь-яких 

зацікавлених осіб; 

 стандарти прозорості, що застосовуються до зацікавлених осіб іншої 

сторони угоди, повинні бути не менш сприятливими, ніж відповідні 

стандарти, які застосовуються до власних зацікавлених осіб. 

Зміни до будь-яких законодавчих актів мають бути відносно 

нечастими, виправданими, і найголовніше – не стати несподіванкою для 

гравців ринку. Саме для цього в розд. IV Угоди про асоціацію «Торгівля і 

питання, пов’язані з торгівлею» окрему гл. 12 було присвячено прозорості. 

Перед тим, як перейти до характеристики зазначеної глави УА, 

необхідно надати визначення поняттю «заходи загального застосування». Так, 
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відповідно до ст. 281 угоди такі заходи включають закони, підзаконні акти, 

судові рішення, процедури й адміністративні правила загального застосування 

і будь-які інші загальні або абстрактні дії, тлумачення чи інші вимоги, які 

можуть вплинути на будь-які питання, що охоплюються угодою. Згідно з 

вимогами угоди кожна сторона у послідовний, неупереджений та 

обґрунтований спосіб має управляти заходами загального застосування, а 

також забезпечувати справедливий судовий розгляд та належне виконання 

судових рішень.  

Ґрунтуючись на положеннях розд. IV УА, сторони підтверджують свої 

зобов’язання за правом СОТ (яке також виокремлює принцип прозорості) та 

встановлюють роз’яснення й удосконалення положення для забезпечення 

прозорості, проведення консультацій і кращого управління заходами 

загального застосування, оскільки вони можуть впливати на будь-які питання, 

охоплені угодою. Відповідно до ст. 283 УА будь-який захід загального 

застосування має вводитись із розумінням цілей такого заходу, а також із 

детальним обґрунтуванням. Будь-яка пропозиція щодо введення нових заходів 

або зміни існуючих повинна бути заздалегідь опублікована разом із 

відповідними поясненнями. Водночас національний законодавець повинен 

намагатися врахувати коментарі стосовно запропонованих заходів від 

зацікавлених осіб. Важливою умовою прозорості є те, щоб максимально повна 

інформація про заходи загального застосування у найбільш стислі терміни 

після їхнього впровадження стала доступною для усіх зацікавлених осіб як 

через опублікування в офіційних джерелах інформації, так і шляхом 

розповсюдження в мережі Інтернет. Угода чітко закріплює, що між 

опублікуванням та набранням чинності має пройти достатній час. 

Положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС зобов’язують 

сторони забезпечити функціонування механізмів надання відповіді на запити 

зацікавлених осіб стосовно будь-яких заходів загального застосування, а 

також щодо практики їхнього застосування. Так, кожна сторона 
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зобов’язується визначити контактний пункт, що на запит будь-якої сторони 

обирає установу чи відповідального посадовця і надає необхідну підтримку 

для полегшення зв’язку зі стороною, що ініціює запит. Окрім цього, на запит 

однієї зі сторін інша сторона має надати інформацію та відповіді на питання 

щодо заходу загального застосування, який може негативно вплинути на 

імплементацію цієї угоди. У дещо іншому значенні термін «прозорість» також 

зустрічається й у ст. 288 Угоди про асоціацію. Відповідно до цієї статті кожна 

сторона застосовує до зацікавлених осіб іншої сторони прозорі стандарти, що 

є не менш сприятливими, ніж ті, які застосовуються до її власних 

зацікавлених осіб. 

Можна виокремити, принаймні, дві функції, які прозорість виконує в 

угодах про асоціацію [92]. 

По-перше, вона є одним з інструментів, що забезпечують 

відповідальність сторін угоди, сприяючи її належному виконанню. У цьому 

контексті положення Угод про асоціацію щодо прозорості охоплюють низку 

зобов’язань з обміну інформацією між ЄС та, відповідно, Україною і 

Молдовою. Такий обмін здійснюється багатьма способами, до яких належать 

запити, консультації, верифікації, надання доступу до документів і даних, 

обмін досвідом і найкращими практиками тощо. 

По-друге, сторони угоди зобов’язалися дотримуватися прозорості, як 

одного із принципів розробки та реалізації державної політики. Дотримання 

цього принципу є необхідним для створення передбачуваного і сприятливого 

для розвитку економіки бізнес-середовища в Україні та Молдові, а також 

поліпшення бізнес-середовища в ЄС. Особливу увагу в угодах про асоціацію з 

Україною та Молдовою приділено проблемам прозорості торговельної 

політики, оскільки основою угод є глави, присвячені питанням створення 

поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС та 

Україною/Молдовою. Прозорість у торгівлі є інструментом, який допомагає 

зменшити нетарифні торговельні бар’єри, що стали головною проблемою 
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експортерів на багатьох ринках після зниження імпортних мит в останні 

десятиліття. Зазначені бар’єри передбачають не тільки технічне регулювання і 

санітарні та фітосанітарні заходи, які є найбільш відомими інструментами 

нетарифного регулювання, але також регулювання у сферах торгівлі 

послугами, державної допомоги, державних закупівель, інтелектуальної 

власності й антимонопольної політики. Прозорість дозволяє запобігти 

зловживанню цими інструментами (тобто їхньому використанню для 

створення прихованих перешкод торгівлі), а також сприяє зменшенню 

дозволених нетарифних бар’єрів, оскільки полегшує гармонізацію 

законодавства України із acquis ЄС. 

Таким чином, необхідно звернути увагу на таку особливість: у тексті 

угоди про асоціацію між Україною та ЄС можна побачити тенденцію до 

поширення концепції прозорості на дедалі більшу кількість сфер суспільного 

життя. Термін «прозорість» тут уживається у різному контексті велику 

кількість разів, а зобов’язання щодо прозорості розподілені нерівномірно між 

різними главами угод. Більшість із них міститься у главах, присвячених 

торгівлі та пов’язаним із нею питанням, а саме митним процедурам, засобам 

захисту торгівлі, санітарним і фітосанітарним заходам, торгівлі послугами та 

державним закупівлям тощо. 

А тепер хотілося б звернути увагу на окремі сектори торговельної 

співпраці, у яких Угода про асоціацію між Україною та ЄС містить положення 

про прозорість. По-перше, це сфера, що охоплює засоби захисту торгівлі. 

Як відомо, ЄС та Україна є членами СОТ і, відповідно, учасниками 

угод організації про засоби захисту торгівлі. Ці угоди містять низку положень, 

спрямованих на забезпечення прозорості. Зокрема, члени СОТ мають 

докладно інформувати (нотифікувати) громадськість, зацікавлених осіб або 

СОТ про будь-які істотні рішення, ухвалені у процесі ініціювання, прийняття, 

перегляду та припинення антидемпінгових, захисних і компенсаційних 

заходів. Члени СОТ також зобов’язані інформувати організацію про свої 
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програми субсидування й, у разі виникнення спорів, надавати інформацію за 

запитом відповідних країн-членів і проводити консультації. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС підтверджує та істотно 

розширює ці зобов’язання. По-перше, вона визначає, що прозорість є одним із 

ключових принципів, які лежать в основі застосування засобів захисту 

торгівлі. Зокрема, ЄС та Україна домовилися, що їхні антидемпінгові та 

компенсаційні заходи мають ґрунтуватися на справедливій і прозорій системі 

(ст. 47). 

По-друге, УА накладає додаткові зобов’язання на ЄС й Україну 

стосовно прозорості в цій сфері. Ці зобов’язання спрямовані на активізацію та 

прискорення обміну відповідною інформацією. Більшість додаткових 

положень стосується захисних заходів, що може вказувати на відносну 

потенційну значимість таких заходів, як бар’єру для торгівлі (порівняно з 

антидемпінговими та компенсаційними заходами). Причому особливу увагу 

приділено прозорості захисних заходів, які застосовуються до імпорту 

легкових автомобілів з ЄС до України (ст. 44). Що стосується механізмів 

прозорості, то основним із них є повідомлення. Менша кількість положень 

стосується інших механізмів – запитів, консультацій і публікації інформації. 

Варто наголосити, що свого часу успіх економічної інтеграції в межах 

ЄС значною мірою завдячував активності юридичних і фізичних осіб держав-

членів щодо відстоювання прав, наданих їм установчими договорами ЄС у 

судовому порядку. Досить згадати класичні справи San Giorgio [741], 

Dassonville [713], Cassis de Dijon [727] тощо, які забезпечили запровадження в 

ЄС вільного руху товарів й інших основ внутрішнього ринку ЄС  [43]. У 

цьому контексті, очевидно, закріплені положення про прозорість можуть 

дозволити українським фізичним і юридичним особам захищати свої права, 

надані положеннями угоди про асоціацію. Ураховуючи вищезазначене, серед 

інших положень гл. 12 УА варто виділити і прийняте сторонами зобов’язання 

запровадити національний режим у відповідних правовідносинах з метою 
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недопущення дискримінації зацікавлених осіб іншої сторони. Ідеться про 

ст. 288, відповідно до якої кожна сторона застосовує до зацікавлених осіб 

іншої сторони прозорі стандарти, що є не менш сприятливими, ніж ті, які 

застосовуються до її власних зацікавлених осіб. Практика застосування УА в 

майбутньому покаже, чи зможуть зазначені положення мати пряму дію у 

правопорядку України та ЄС [7]. 

Водночас слід зауважити, що поняття прозорості зустрічається не лише 

в окремій гл. 12 торговельного розділу УА. Зокрема, у частині щодо 

глобальних спеціальних заходів міститься окрема стаття, присвячена 

прозорості, що закріплює зобов’язання сторін офіційно повідомляти іншу 

сторону при порушенні розслідування. Окрім цього, ст. 44 та 47 угоди 

приписують сторонам застосовувати спеціальні, антидемпінгові, 

компенсаційні заходи на засадах прозорості. 

Варто також підкреслити, що УА приділяє особливо важливу увагу 

прозорості й обміну інформації в контексті санітарних і фітосанітарних 

заходів, а також митних процедур та ліцензування. Сторони мають 

здійснювати обмін інформацією щодо звітів міжнародного аудиту, 

невідкладно повідомляти про зміни в законодавстві, здійснювати передачу 

законодавчих документів на запит через спеціально визначених контактних 

осіб. Відповідно до угоди митні процедури на кордоні мають бути простими і 

зрозумілими для бізнесу, умови щодо ліцензування – доступними, а процес 

отримання ліцензії – прозорим (наприклад, повідомлення про підстави 

відмови за запитом). 

Не оминув принцип прозорості і широко обговорюваний сьогодні 

інститут state aid (державна допомога). Згідно зі ст. 263 кожна сторона має 

забезпечити прозорість у цій сфері шляхом надсилання іншій стороні 

повідомлення про загальний обсяг, види та галузевий розподіл державної 

допомоги, яка може вплинути на торгівлю між сторонами. Відповідні 

повідомлення повинні містити інформацію стосовно цілей, форми, обсягу та 
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бюджету, відомства, що надає допомогу та, коли це можливо, одержувача 

допомоги. 

Отже, прозорість є однією з основних ідей, покладених в основу Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС. Поняття прозорості є багатогранним – це 

обмін інформацією та механізми повідомлень, забезпечення передбачуваності 

змін до законодавчого поля, відкритості процесів ухвалення рішень, участі 

гравців ринку у створенні правил гри тощо [92; 96; 105]. 

Що стосується зобов’язань щодо технічних бар’єрів у торгівлі, то УА 

передбачає два загальних зобов’язання стосовно прозорості технічного 

регулювання. Перше з них встановлює, що політика держави в цій сфері має 

бути прозорою. Зокрема, Україна взяла на себе зобов’язання зі створення 

ефективної та прозорої адміністративної системи, необхідної для реалізації 

реформ у сфері технічного регулювання, стандартизації та процедур з оцінки 

відповідності (ст. 56). Друге положення зобов’язує проводити обмін 

інформацією. Зокрема, сторони мають посилити співпрацю з нормативно-

правових питань у сфері технічного регулювання шляхом обміну 

інформацією, досвідом і даними (ст. 55). 

Варто підкреслити, що дуже важливе значення мають положення про 

прозорість у сфері митних процедур, оскільки прозорість є одним із тих 

інструментів, які допомагають досягти балансу між спрощенням митних 

процедур та ефективним контролем торгівлі у співпраці з ЄС у митній сфері. 

Зазначимо, що у главі УА з Україною, присвяченій митним питанням та 

сприянню торгівлі, наведено зобов’язання забезпечити доступність 

нормативно-правових актів для осіб, які є об’єктами регулювання. Угода 

також визначає додаткові механізми забезпечення прозорості, що є 

специфічними для митної сфери (консультації між органами державної влади 

та бізнес-спільнотою, спрощення процедур, перевірні місії), й уточнює деякі 

деталі щодо змісту та часових рамок обміну інформацією. Крім того, основну 
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увагу приділено прозорості у сфері застосування митних процедур, тоді як 

кількість положень, які стосуються мит, є невеликою. 

З аналізу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС випливає, що 

положення про прозорість у цій сфері регулювання можна поділити на такі 

групи: 

 прозорість політики (ЄС та Україна домовилися, що положення 

їхнього торговельного та митного законодавства, а також відповідні 

процедури та практики мають бути прозорими. Більше того, в Угоді про 

асоціацію Україна – ЄС задекларовано мету збільшити прозорість митних 

процедур і практик на кордоні. Окремо згадується про необхідність 

застосування прозорих правил ліцензування митних брокерів); 

 прозорість співпраці (відповідно до Угоди про прозорість 

співробітництва в митній сфері між ЄС та Україною) має досягатися за 

допомогою трьох інструментів: обміну інформацією, консультацій і 

перевірних місій. Причому основну роль відіграє перший із цих механізмів. 

Угода передбачає, що обсяг обміну інформацією в митній сфері має бути 

набагато більшим, ніж це передбачено загальними зобов’язаннями, – обмін 

має охоплювати як документи, так і дані й інші види інформації. Крім того, 

особливу увагу приділено процедурам обміну інформацією у випадку 

порушення угоди; 

 конфіденційність (зокрема, угода передбачає, що обмін інформацією 

та даними у сфері торгівлі й митної справи має здійснюватися за умови 

дотримання конфіденційності чутливої інформації та захисту персональних 

даних). 

Що стосується сфери державних закупівель, то положення УА з 

Україною щодо прозорості у сфері державних закупівель застосовуються не 

тільки до державних контрактів на виконання робіт, поставку товарів і послуг, 

але й до всіх аналогічних контрактів у комунальному й інфраструктурному 

секторах, а також до договорів концесій. 
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Цілями прозорості у сфері державних закупівель, як зазначається в 

угоді, є підвищення конкуренції між економічними операторами та 

запобігання корупції. 

Отже, можна зробити висновок, що положення щодо прозорості 

складають істотну частину угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Їхня 

кількість є великою, вони розподілені нерівномірно між різними главами. 

Більшість із них міститься у главах, присвячених торгівлі та пов’язаним із нею 

питанням, але є також положення про прозорість, які опосередковано 

охоплюють й інші сфери. Це свідчить про те, що зобов’язання з прозорості є 

не лише технічним інструментом, який забезпечує виконання угод про 

асоціацію, але також і важливим принципом державної політики. Цей 

принцип лежить в основі функціонування ЄС, тому його впровадження має 

критичне значення для європейської інтеграції України. 

Сфера застосування положень УА щодо прозорості є широкою [92]. 

Вона охоплює як механізми, що забезпечують прозорість співробітництва між 

сторонами угоди та таким чином полегшують її імплементацію, так і норми 

щодо прозорості внутрішньої політики у всіх секторах економіки ЄС та 

України. Обидві групи зобов’язань викладені з різним рівнем детальності. 

Частина зобов’язань має загальний характер: наприклад ті, що стосуються 

забезпечення прозорості в окремих галузях економіки або сферах державної 

політики, без докладного визначення, як саме це має бути зроблено. У деяких 

випадках конкретика відсутня повністю. Інша частина зобов’язань передбачає 

конкретні дії (завчасну публікацію нормативних актів, оприлюднення іншої 

інформації, надсилання повідомлень, надання відповідей на звернення та 

запити, проведення консультацій тощо). Варто підкреслити, що зобов’язання 

стосовно прозорості в УА доповнюють відповідні положення міжнародних і 

двосторонніх угод, насамперед, основних угод у межах СОТ. Крім того, 

зобов’язання щодо прозорості мають виконуватися з урахуванням інших 
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положень угоди, передусім тих, що стосуються конфіденційності чутливих і 

приватних даних. Іншими словами, угодою не вимагається від сторін надавати 

будь-яку інформацію, розкриття якої суперечить принциповим інтересам 

їхньої безпеки, перешкоджає забезпеченню дотримання законодавства або 

іншим чином суперечить державним інтересам. 

В Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, мета прозорості в різних 

секторах торгівлі викладена з різним рівнем детальності [105]. Глава, що 

присвячена митним питанням та сприянні торгівлі, наприклад, є єдиною, у 

якій мета – збільшити прозорість митних процедур і практик на кордоні – 

задекларована явним чином. У сфері державних закупівель метою прозорості 

є підвищення конкуренції між економічними операторами та запобігання 

корупції. У сфері конкурентної політики визначено, що прозорість може 

сприяти підвищенню ефективності державної політики. ЄС та Україна 

визнали важливість застосування їхнього антимонопольного законодавства у 

прозорий спосіб. У сфері державної допомоги Україна зобов’язалася 

дотримуватися принципу прозорості з одним важливим застереженням: 

зобов’язання є чинним лише тоді, коли державна допомога може вплинути на 

торгівлю між ЄС та Україною. Транспарентність є інструментом, який 

допомагає полегшити виконання цього зобов’язання. Аналіз відповідних 

положень угоди дозволяє стверджувати, що реалізація закладеної в ній 

концепції прозорості матиме надзвичайний вплив на правову систему 

України. Ця концепція лежить в основі функціонування ЄС, тому її 

впровадження матиме важливе значення для європейської інтеграції України. 

Імплементація Україною зазначених зобов’язань надасть змогу суб’єктам 

господарської діяльності отримувати переваги від прозорого та 

передбачуваного законодавчого середовища. Однак практичне виконання 

Україною всіх цих положень вимагатиме ухвалення спеціальних 

імплементаційних актів, підвищення інституційної та організаційної 
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спроможності органів державної влади, задіяних у процесі підготовки і 

прийнятті охоплюваних угодою заходів, та, за необхідності, відповідної 

судової реформи, шляхом створення та підтримання роботи незалежних і 

неупереджених судових органів, діяльність яких має сприяти ефективному 

функціонуванню асоціації України з ЄС. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Основний правовий механізм економічної інтеграції – функціонування 

поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, що є складовою частиною 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Всеохоплюючий характер ЗВТ 

передбачає, що ця торговельна угода має широкий спектр і регулює всі 

основні напрями торговельних відносин України та ЄС. На відміну від 

класичних ЗВТ, які передбачають лише торгівлю товарами, «всеохоплюючі» 

торговельні угоди мають також охоплювати інші торговельні аспекти, що 

набувають дедалі більшого значення для ЄС і порядку денного світової 

торгівлі, тобто такі послуги, як державні закупівлі, інтелектуальна власність, 

правила конкуренції тощо. 

Поглиблений характер зони вільної торгівлі стосується зобов’язань 

України наблизити своє законодавство до acquis Європейського Союзу з тим, 

щоб досягти економічної інтеграції із внутрішнім ринком ЄС. Найбільш 

унікальною особливістю ЗВТ є той факт, що майже кожен із її розділів має 

різний «спосіб» законодавчого механізму наближення. Ці різні законодавчі 

механізми наближення розрізняються за масштабом і процедурами, з тим, щоб 

гарантувати однакове тлумачення і застосування норм acquis ЄС щодо 

зближення, залежно від цілей конкретного розділу ЗВТ. 

Механізми імплементації різняться в Угоді про асоціацію між Україною 

та ЄС залежно від мети наближення законодавства. Відповідно до положень, 
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уміщених до розд. IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею», основним 

інструментом імплементації є регуляторне наближення та транспозиція. 

Прозорість є одним із ключових принципів, що лежать в основі Угоди 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Прозорість – це 

відкритість процедур ухвалення рішень, мета якої – підвищення 

відповідальності за прийняті рішення. 

В угоді про асоціацію прозорість виконує дві різні функції. По-перше, 

вона є одним з інструментів, що забезпечують відповідальність сторін угоди, 

сприяючи її належному виконанню. По-друге, сторони угоди зобов’язалися 

дотримуватися прозорості як одного із принципів розробки та реалізації 

державної політики. Прозорість у торгівлі – інструмент, що допомагає 

зменшити нетарифні торговельні бар’єри, які стали головною проблемою 

експортерів на багатьох ринках після зниження імпортних мит в останні 

десятиліття. 

З аналізу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС випливає, що 

положення про прозорість у цій сфері регулювання можна поділити на такі 

групи: 

 прозорість політики (ЄС та Україна домовилися, що положення 

їхнього торговельного та митного законодавства, а також відповідні 

процедури та практики мають бути прозорими. Більше того, в угоді про 

асоціацію Україна – ЄС задекларовано мету збільшити прозорість митних 

процедур і практик на кордоні. Окремо згадується про необхідність 

застосування прозорих правил ліцензування митних брокерів); 

 прозорість співпраці (відповідно до Угоди про прозорість 

співробітництва в митній сфері між ЄС та Україною) має досягатися за 

допомогою трьох інструментів: обміну інформацією, консультацій і 

перевірних місій. Причому основну роль відіграє перший із цих механізмів. 

Угода передбачає, що обсяг обміну інформацією в митній сфері має бути 
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набагато більшим, ніж це передбачено загальними зобов’язаннями, – обмін 

має охоплювати як документи, так і дані й інші види інформації. Крім того, 

особливу увагу приділено процедурам обміну інформацією у випадку 

порушення угоди; 

 конфіденційність (зокрема, угода передбачає, що обмін інформацією та 

даними у сфері торгівлі й митної справи має здійснюватися за умови 

дотримання конфіденційності чутливої інформації та захисту персональних 

даних).   

Основні положення розділу висвітлено у працях автора, зокрема [71, 73, 

76, 81, 84, 92, 95, 97] 
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РОЗДІЛ 5. ДОДАТКОВІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОДИ ПРО 

АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 

 

5.1. Секторальні угоди як засіб додаткового посилення реалізації Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС 

 

Якщо проаналізувати текст Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 

то майже в кожному розділі можна знайти посилання на окремі угоди, 

укладені між Україною та Європейським Союзом, які є необхідними для 

подальшого виконання умов УА. 

Відповідно до ст. 479 п. 5: «Сторони можуть доповнювати цю Угоду 

шляхом укладання окремих угод у будь-якій галузі, що належить до сфери її 

дії. Такі окремі угоди є невід’ємною частиною двосторонніх відносин у 

цілому, що регулюються цією Угодою, і становлять частину загальної 

інституційної основи співробітництва». 

Саме це положення регулює можливість укладання угод в окремих 

галузях, а отже секторальних угод. Щодо співвідношення з уже існуючими 

угодами, то за ст. 479 п. 4 вони вважаються частиною двосторонніх відносин 

загалом, а також складовою загальної інституційної основи співробітництва. 

Отже, розглянемо, які секторальні угоди можуть бути укладені 

відповідно до положень УА. Зазначені угоди, посилання на які містяться в 

УА, можна розподілити за сферами: у транспортній, торговельній, сфері 

юстиції, безпеки і свободи, щодо цивільного захисту. 

У транспортній сфері відповідно до ст. 136 УА передбачається 

укладання угод у галузях автомобільного, залізничного та внутрішнього 

водного транспорту, а саме: з метою забезпечення скоординованого розвитку 

та прогресивної лібералізації перевезень між сторонами відповідно до їхніх 

взаємних комерційних потреб умови взаємного доступу на ринок для 

автомобільного, залізничного та внутрішнього водного транспорту будуть 
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визначені можливими у майбутньому спеціальними угодами в галузях 

автомобільного, залізничного та внутрішнього водного транспорту. При 

цьому зауважується, що до укладання таких угод сторони не запроваджують 

умов взаємного доступу на ринок між сторонами, які є більш 

обмежувальними порівняно із ситуацією, що склалася на дату, яка передує 

даті набрання чинності УА. Також положення існуючих двосторонніх угод, 

які не будуть охоплюватися можливими в майбутньому угодами, як зазначено 

у п. 1 цієї статті, продовжують застосовуватися (тобто це звичайна практика 

щодо укладання кількох послідовних угод з одного й того самого предмета 

згідно з Віденською конвенцією про право міжнародних договорів, ст. 30). 

Варто підкреслити, що послуги з вантажних автомобільних перевезень, 

які здійснюються між ЄС та Україною, регулюються двосторонніми 

міжурядовими договорами між державами – членами ЄС та Україною. 

Зазначені договори встановлюють квоти й механізми ліцензування 

перевізників обох сторін. При цьому положення угод за своєю суттю є 

уніфікованими, оскільки відповідно до судової практики ці двосторонні угоди 

мають відповідати діючому законодавству ЄС у сфері транспорту. 

Стаття 137 УА передбачає укладання угоди між Україною та 

Європейським Союзом про спільний авіаційний простір для забезпечення 

скоординованого розвитку та прогресивної лібералізації перевезень 

відповідно до їхніх взаємних комерційних потреб і регламентації умов 

взаємного доступу на ринок. До її укладання сторони не здійснюють будь-

яких заходів або дій, більш обмежуючих або дискримінаційних порівняно із 

ситуацією, що склалася до набрання чинності УА. На сьогоднішній день угода 

про спільний авіаційний транспорт очікує на її підписання. 

Узгодження тексту, підписання договору та його імплементація 

передбачені розпорядженням КМУ від 8.02.2017, з подальшою розробкою 

авіаційних правил на основі регламентів ЄС і внесенням змін до Повітряного 



 

 

235 

кодексу України. Переговори з укладання зазначеної угоди проходили окремо 

і вона була парафована у 2013 р. 

Окрім того, можливість укладання окремих угод між Україною та ЄС 

(тобто посилання на конкретні угоди немає) передбачено в галузі морського 

торговельного судноплавства (ст. 135) щодо відносин неврегульованих УА. 

Також передбачається можливість укладання двосторонніх і 

багатосторонніх угод і домовленостей з метою заохочення сталого розвитку у 

сфері регулювання відносин у басейні ріки Дунай (ст. 414 УА). 

У торговельній частині передбачено двосторонній механізм узгодження 

та взаємне визнання як прогресивний елемент доступу до ринку товарів. 

Наприклад, у ст. 56-57 йдеться про Угоду про оцінку відповідності та 

прийнятність промислових товарів (Угода АСАА). Сторони домовились 

додати Угоду АСАА в ролі протоколу до УА , яка охоплює один або кілька 

секторів, що перелічені в дод. ІІІ до УА, після повного узгодження галузевого 

та горизонтального законодавства України, інституцій та стандартів із 

галузевим і горизонтальним законодавством, інституціями та стандартами ЄС. 

Угода про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів є одним 

із видів угод про взаємне визнання, які передбачені ЄС для країн зі східної і 

південної частин Європейської політики сусідства і країн західної частини 

Балканського півострова. 

Угода АСАА передбачатиме, що торгівля товарами між сторонами в 

секторах, що охоплені УА, буде здійснюватися на тих самих умовах, які 

застосовуються в торгівлі товарами між країнами – членами ЄС. Вважається, 

що дія Угоди ACAA в підсумку буде поширюватися на всі сектори, перелічені 

в дод. ІІІ УА, відповідно до вищезгаданої процедури [105]. 

Угода АСАА буде додана як Протокол до Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС й охоплюватиме один або кілька секторів, що перелічені в 

дод.  ІІІ до УА, після повного узгодження галузевого та горизонтального 

законодавства України, інституцій і стандартів із галузевим і горизонтальним 
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законодавством, інституціями та стандартами ЄС. Угода ACAA означає, що 

торгівля товарами між сторонами в секторах, що охоплені цією угодою, 

здійснюватиметься на тих самих умовах, які застосовуються в торгівлі 

товарами між державами – членами ЄС. 

Угода ACAA буде складатися з рамкової угоди, що передбачає визнання 

еквівалентності процедур оцінки відповідності, верифікації та акредитації, а 

також одного або декількох додатків, у яких буде наведено перелік 

відповідних товарів [115, 118, 166]. 

Протягом перехідного періоду, що вже триває (від двох до п’яти років), 

Україна зобов’язалась гармонізувати законодавство у 27 сферах із 

відповідним законодавством ЄС. Перелік охоплює галузеве законодавство у 

таких сферах, як (1) машини; (2) електромагнітна сумісність; (3) прості 

посудини високого тиску; (4) обладнання, що працює під тиском; (5) 

пересувне обладнання, що працює під тиском; (6) ліфти; (7) безпека іграшок; 

(8) електричне обладнання, розраховане на певні граничні значення напруги; 

(9) вимоги до коефіцієнта корисної дії нових водонагріваючих котлів, що 

працюють на рідкому чи газоподібному паливі; (10) прилади, що працюють на 

газоподібному паливі; (11) засоби індивідуального захисту; (12) технічні 

вимоги щодо енергоспоживання електричних побутових холодильників та 

морозильних камер; (13) неавтоматичні зважувальні прилади; (14) 

зважувальні прилади; (15) суднове обладнання; (16) медичні пристрої; (17) 

активні імплантовані медичні пристрої; (18) про in vitro діагностичні медичні 

пристрої; (19) обладнання та системи захисту, призначені для застосування у 

вибухонебезпечній атмосфері; (20) радіо- і телекомунікаційне термінальне 

обладнання та взаємне визнання його відповідності; (21) канатні установки 

для перевезення людей; (22) прогулянкові судна; (23) будівельні вироби, 

включаючи їх імплементаційні заходи; (24) пакування та відходи; (25) 

вибухові речовини цивільного призначення; (26) зазначення маркування та 

стандартної інформації щодо споживання енергії та інших ресурсів, 
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пов’язаних з енергетичними продуктами; (27) високошвидкісні залізні дороги. 

Спочатку АСАА може охоплювати один або кілька секторів, з поступовим 

розширенням на всі передбачені в угоді 27 секторів. Потенційно ACAA може 

охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію 

машинобудування, полегшивши торгівлю і піднявши імідж української 

продукції на глобальних ринках. При цьому Україна вже імплементувала 

вимоги технічного регулювання й укладання зазначеної угоди нині залежить 

від результатів оціночної місії ЄС, яка має функції моніторингу. За 

результатами зазначеного моніторингу буде ухвалюватися рішення про 

укладання такої угоди. 

Україна зобов’язалась утримуватись від внесення змін до 

горизонтального і галузевого законодавства, зазначеного в угоді, крім як для 

приведення його у відповідність із законодавством ЄС та дотримання такого 

приведення. Таким чином, Україна матиме систему технічного регулювання, 

загальні принципи якого і регулювання певних товарів/секторів, будуть 

повністю узгоджені з європейським. 

З моменту поширення дії Угоди АСАА на перелічені сектори сторони за 

взаємною згодою та відповідно до процедури внесення змін до цієї угоди 

зобов’язуються розглянути можливість розширення своєї сфери діяльності в 

інших галузях промисловості. 

Доти, доки товари будуть охоплені Угодою АСАА, відповідне чинне 

законодавство сторін має застосовуватися з урахуванням положень Угоди 

СОТ про технічні бар’єри у торгівлі. 

У липні 2015 р. Кабінет Міністрів України затвердив відповідний план 

заходів з імплементації у національне законодавство положення актів 

законодавства ЄС у певних секторах промислової продукції. Він передбачає 

перевірку Євросоюзом готовності України до підписання Угоди про оцінку 

відповідності та прийнятність промислових товарів у трьох секторах 

промисловості: низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність і 
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машини. У 2016 р. Мінекономрозвитку передало на розгляд ЄС сім законів та 

три технічні регламенти, які були розроблені в межах підготовки України до 

підписання угоди. У січні 2017 р. міністерство отримало коментарі 

європейської сторони, опрацювало їх і надіслало на повторний розгляд ЄС. 

Перша ACAA, укладена між ЄС та Україною, має стосуватися простих 

посудин під тиском, низьковольтного електричного обладнання, 

електромагнітної сумісності, а також машин. Згодом можуть бути додані інші 

категорії [54]. 

Крім того, дотичною до торговельної сфери є можливість укладання 

окремих домовленостей про уникнення подвійного оподаткування. 

Відповідно до ст. 142 УА сторони забезпечують або забезпечуватимуть у 

майбутньому на основі угод, спрямованих на уникнення подвійного 

оподаткування. Хоча це залежить від того, яким саме чином будуть укладені 

такі угоди та якої правової форми їм нададуть (можливо, вони не будуть мати 

вигляду саме секторальної угоди). 

Наступною сферою секторальної співпраці, у якій передбачається 

укладання угод, є сфера юстиції та внутрішніх справ ЄС. У розд. III «Юстиція, 

свобода та безпека» у ст. 19 п. 1 зазначаються Угода між Україною та 

Європейським Співтовариством про реадмісію осіб від 18 червня 2007 р. та 

Угода між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення 

оформлення віз від 18 червня 2007 р. [566, 567]. Виконання цих угод є 

необхідним для подальшого прогресу у візовому діалозі між сторонами. 

У сфері цивільного захисту співробітництво здійснюється відповідно до 

ст. 364 УА, укладеної між сторонами, згідно з відповідними владними 

повноваженнями та компетенцією ЄС і його держав-членів та відповідно до 

правових процедур кожної зі сторін. Вони, зокрема, будуть спрямовані на:  

 сприяння взаємній допомозі у випадках надзвичайних ситуацій; 
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 цілодобовий обмін останніми повідомленнями й оновленою 

інформацією про транскордонні надзвичайні ситуації, зокрема запити та 

пропозиції щодо допомоги;  

 оцінки впливу наслідків надзвичайних ситуацій на довкілля;  

 залучення експертів до участі у специфічних технічних семінарах та 

симпозіумах з питань цивільного захисту;  

 залучення, у разі необхідності, спостерігачів під час проведення 

окремих навчань i тренінгів, що організовуються Україною та/або ЄС;  

 посилення існуючої співпраці щодо найефективнішого використання 

наявних потужностей цивільного захисту. Інакше кажучи, передбачається 

можливість укладання секторальних угод у сфері цивільного захисту. 

Відповідно до ст. 342 УА співробітництво в цивільному ядерному 

секторі відбуватиметься шляхом імплементації окремих угод, укладених чи 

тих, що будуть укладені, між сторонами в цій сфері. 

Окремо необхідно згадати про участь України в роботі агентств ЄС, 

установчі документи яких дозволяють таку участь, а також у програмах 

Союзу (на основі ст. 450-452). 

Отже, укладання секторальних угод передбачається в галузях 

автомобільного, залізничного та внутрішнього водного транспорту, 

цивільного ядерного сектора, цивільного захисту, а також Угоди про оцінку 

відповідності та прийнятність промислових товарів, Угоди між Україною та 

Європейським Союзом про спільний авіаційний простір. 

 

5.2. Торговельна політика в Угоді про асоціацію (право державних 

закупівель, інтелектуальна власність, правила конкуренції та державна 

допомога) 

 

Як було зауважено в попередніх розділах дисертаційного дослідження, 

всеосяжний характер зони вільної торгівлі між Україною та ЄС полягає саме в 

такій її особливості, що вона (ЗВТ) стосується не тільки правового режиму 
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доступу до ринку товарів, але й також і послуг, зокрема у тому, що 

передбачається наближення законодавства України до права ЄС у супутніх 

сферах, які є ключовими для вільної торгівлі. Поряд з умовами (й 

обумовленостями) доступу до внутрішнього ринку ЄС в Угоді про асоціацію 

прописані докладні процедури для забезпечення однакового тлумачення та 

застосування єдиного законодавства ЄС. Зокрема, це стосується таких сфер, 

як правила конкуренції, право державних закупівель, права інтелектуальної 

власності. 

На підтвердження цього варто погодитись із практиками. Зокрема, 

Б. Панковська-Лір, адвокат, що практикує у Польщі та Німеччині, звертає 

увагу на важливість поглибленої та всеохоплюючої ЗВТ для економіки та 

зовнішньої торгівлі України: «її метою є включення держави у внутрішній 

ринок ЄС, тобто вона повинна здійснюватися в обох напрямах. Однак ці 

послаблення зобов’язують український уряд здійснити глибокі реформи. ЗВТ 

пропонує Україні певні рамки для модернізації торговельних відносин з ЄС та 

для економічного розвитку; це слід здійснити шляхом скасування митних 

тарифів і всеосяжної гармонізації правової системи зі стандартами ЄС» [159]. 

Значний інтерес у контексті гармонізації українського законодавства з 

правом ЄС викликають і положення гл. 8 УА, що регулює державні закупівлі. 

У ній передбачається безпрецедентна для країни – нечлена ЄС можливість 

мати доступ до ринків державних закупівель Євросоюзу. Умовою такого 

доступу є поступове приведення Україною існуючого та майбутнього 

законодавства у сфері державних закупівель до acquis ЄС (ст. 153) відповідно 

до періодів, що визначені в низці додатків до УА. 

У сфері державних закупівель в Україні передбачається здійснити 

системну реформу, створивши такий механізм проведення процедур 

закупівель та здійснення моніторингу за дотриманням законодавства, що 

ґрунтуватиметься на принципах, які регулюють державні закупівлі в ЄС. 

Відповідно до законодавства ЄС такими є принципи недискримінації, рівного 
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ставлення, прозорості та пропорційності. Україна має поетапно гармонізувати 

своє законодавство з acquis, ураховуючи судову практику та заходи 

імплементації законодавства ЄС. 

Політика у сфері інтелектуальної власності є складовою економічної 

політики, тобто враховується у процесі підготовки й укладання угод про 

асоціацію. Для сфери інтелектуальної власності запровадження принципів 

вільної ринкової економіки має вихідне значення, ураховуючи значною мірою 

транскордонний характер втілення результатів інтелектуальної, творчої 

діяльності в певні об’єкти матеріального світу. У сфері захисту 

інтелектуальної власності згідно з положеннями ст. 161, 221, 228 УА сторони 

діють відповідно до норм міжнародних конвенцій, зокрема, до положень ст. 1-

22 Міжнародної конвенції про охорону прав акторів виконавців, виробників 

фонограм й органів радіомовлення (Рим, 1961), ст. 1-18 Бернської конвенції 

про охорону літературних і художніх творів (Берн, 1886, переглянута 1979), 

ст. 1-14 Угоди ВОІС щодо авторських прав (1996), ст. 123 Угоди ВОІС щодо 

виконання і фонограм (1996), Конвенції щодо біологічної різноманітності 

(1992), Міжнародної конвенції про захист нових сортів рослин (1961, 

переглянута в Женеві 1972, 1978 та 1991) тощо. 

Окрім приєднання до положень та імплементації міжнародних 

конвенцій у сфері захисту прав інтелектуальної власності, Україна має 

удосконалити власний правовий механізм, здатний забезпечити ефективний 

захист права на інтелектуальну власність на національному рівні [151]. В УА 

окрема глава, а саме гл. 9 «Інтелектуальна власність», а також додатки до 

угоди містять положення, спрямовані на уніфікацію національного 

законодавства з європейським, та запровадження європейських стандартів 

охорони й захисту прав інтелектуальної власності у національне 

правозастосування. Погоджуючись з О. Кадєтовою, така уніфікація є 

історичним процесом, обумовленим, з одного боку, намаганням усунути 

будь-які територіальні бар’єри щодо конкуренції в торгівлі, а з іншого – 
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посиленням рівня дотримання прав творців об’єктів інтелектуальної 

власності [60]. 

Оцінюючи угоди про асоціацію ЄС з Україною, Молдовою та Грузією 

в частині регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, 

підкреслюється, що в усіх цих угодах положення щодо прав інтелектуальної 

власності відносяться до правил і стандартів торгівлі (тобто до тих 

положень, що становлять зміст угоди про зону вільної торгівлі як складової 

угоди про асоціацію). 

При цьому, як наголошує О. Кадєтова [60], у частині вирішення спорів 

із порушення прав інтелектуальної власності підкреслюється роль acquis 

communautaire у вітчизняній судовій практиці й доводиться необхідність 

застосування положень Угоди про асоціацію між Україною і ЄС стосовно 

прав інтелектуальної власності як норм прямої дії. Зазначений висновок 

обґрунтовується положеннями теорії права, міжнародного та цивільного 

права, європейською судовою практикою. Як буде відзначено окремо у 

підрозд. 6.3 дисертаційної роботи, зазначений теоретичний тезис 

підтверджується вже існуючою практикою в Україні, а саме у правових 

позиціях Верховного Суду щодо справ, які пов’язані із правами 

інтелектуальної власності. 

Глава 9 Угоди про асоціацію має назву «Інтелектуальна власність». 

Цілями глави є:  

 спрощення створення і комерційного використання інноваційних 

продуктів та продуктів творчої діяльності на території сторін;  

 досягнення належного й ефективного рівня охорони і захисту прав 

інтелектуальної власності. 

Глава містить, зокрема, положення щодо авторського права і суміжних 

прав, торговельних марок, промислових зразків (включаючи незареєстровані), 

патентів на винаходи та географічних зазначень, що доповнюють й 

оновлюють Угоду СОТ щодо прав інтелектуальної власності, які мають 
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стосунок до торгівлі. Глава має добре виписану частину стосовно 

застосування прав інтелектуальної власності, що базується на внутрішніх 

правилах ЄС. 

В Угоді про асоціацію з ЄС, окрім приєднання та імплементації 

міжнародних конвенцій у сфері захисту прав інтелектуальної власності, 

Україна має створити правовий механізм, здатний забезпечити ефективний 

захист права інтелектуальної власності на національному рівні. УА містить 

прямо в тексті угоди правові норми, що покладають зобов’язання на Україну 

стосовно режиму використання об’єктів інтелектуальної власності й охорони і 

захисту прав інтелектуальної власності на території України. 

В УА проблемі правового забезпечення захисту прав інтелектуальної 

власності присвячена глава 9 «Інтелектуальна власність». 

До законодавчих новел, що визначені у гл. 9 Угоди про асоціацію в 

частині захисту авторського та суміжного права можна віднести такі: 

спрощення створення та комерційного використання інноваційних продуктів 

та продуктів творчої діяльності на території сторін; досягнення ефективного 

рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності, забезпечення 

Україною ефективного захисту від недобросовісної конкуренції. 

Глава 9 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС більшою мірою 

дублює чинні в Україні приписи законодавства, тому є сенс зупинитися на 

окремих нововведеннях та проаналізувати їх. 

На відміну від українського законодавства, в УА, по-перше, спеціально 

визначено термін дії авторських прав на критичні й наукові публікації, що 

стали загальним надбанням (максимальний термін охорони таких прав 

становить 30 років з дати, коли твір був уперше правомірно опублікований), 

та оригінальні фотографії (приділено окрему норму), оригінальність яких 

зумовлено тим, що вони є власним продуктом інтелектуальної діяльності 

автора (протягом життя автора та 70 років після смерті). Також Україна та 

держави – члени ЄС мають право запровадити охорону інших фотографій.  
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По-друге, якщо чинний Закон України «Про авторське право та суміжні 

права» містить норму про те, що авторське право на твори, створені у 

співавторстві, становить 70 років після смерті останнього співавтора, то в 

ст. 163 Угоди про асоціацію ці відносини врегульовані ширше: термін 

охорони авторського права на кінематографічні чи аудіовізуальні твори 

спливає не раніше, ніж через 70 років з дати смерті останнього з групи 

визначених за життя осіб, незалежно від того, чи зазначені вони як співавтори. 

До цієї групи мають входити: режисер-постановник, автор сценарію, автор 

діалогів і композитор музики, спеціально створених для використання в 

кінематографічному чи аудіовізуальному творі. При цьому сторони вільні у 

визначенні інших співавторів. 

По-третє, згідно із Законом України «Про авторське право та суміжні 

права» порушеннями визнаються будь-які дії зі свідомого обходу технічних 

засобів захисту авторського права і суміжних прав, зокрема виготовлення, 

розповсюдження, увезення з метою розповсюдження і застосування засобів 

для такого обходу. Натомість, текст Угоди про асоціацію містить детальніші 

нормативні приписи. Так, сторони беруть на себе зобов’язання забезпечити 

належну правову охорону проти обходу будь-яких чинних технологічних 

заходів, які зацікавлена особа здійснює, усвідомлюючи або маючи 

обґрунтовані підстави усвідомлювати, що він чи вона має таку мету, а також 

проти виготовлення, ввезення, розповсюдження, продажу, оренди, 

рекламування з метою продажу або оренди пристроїв, продуктів чи складових 

частин, або володіння ними для комерційних цілей чи надання послуг, які: 

пропонуються, рекламуються або продаються з метою обходу або мають лише 

обмежене комерційне призначення чи застосування, інше ніж для обхід 

обходу або головним чином розроблені, виготовлені, адаптовані чи 

підготовлені для того, щоб зробити можливим або спростити обхід будь-якого 

технічного засобу. Крім цього, закріплено, що технічні засоби вважаються 

ефективними, якщо використання твору чи іншого об’єкта, що охороняється, 
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контролюється правовласниками шляхом застосування контролю за доступом 

або процедури захисту, таких як кодування, скремблювання або інше 

перетворення твору чи іншого об’єкта, що захищається, або механізм 

контролю за копіюванням, який має на меті захист [134]. 

По-четверте, з огляду на зростання ролі засобів електронної комунікації, 

Україна та ЄС передбачають надання правової охорони проти свідомого 

здійснення будь-якою особою без дозволу таких дій, як: 

 – видалення чи зміни будь-якої електронної інформації про управління 

правами; 

 – розповсюдження, увезення із цією метою, трансляція, оприлюднення 

чи доведення до загального відома авторів, з яких без дозволу видалена або 

змінена електронна інформація про управління правами. 

По-п’яте, організації кабельного мовлення не визнаються суб’єктами 

авторського права: автор володіє виключним правом дозволяти оприлюднення 

творів, що охороняються; з використанням супутника  ретрансляція програм 

здійснюється на підставі індивідуальних або колективних контрактів між 

суб’єктами авторського права та суміжних прав, організаціями кабельного 

мовлення. 

У ст. 181 Угоди про асоціацію передбачено інше правило стосовно 

комп’ютерних програм: якщо комп’ютерна програма створюється найманим 

працівником на виконання своїх трудових обов’язків або відповідно до 

вказівок роботодавця, то роботодавцеві належать усі виключні майнові права 

на створену таким чином комп’ютерну програму, якщо інше не передбачено 

контрактом. Натомість згідно зі ст. 429 Цивільного кодексу України майнові 

права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням 

трудового договору, належать працівнику, який створив цей об’єкт, і 

юридичній або фізичній особі, де або в якої він працює спільно, якщо інше не 

встановлено договором. 
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Якщо Закон України «Про авторське право і суміжні права» не 

розтлумачує виключні права правовласника щодо комп’ютерних програм, а 

регламентує це питання загалом, що негативно впливає на правозастосування, 

то в Угоді про асоціацію такі відносини більш конкретизовані, зокрема 

майнові права правовласника передбачають право здійснювати або дозволяти: 

постійне чи тимчасове відтворення комп’ютерної програми будь-якими 

засобами і в будь-якій формі, частково або повністю; переклад, адаптацію, 

упорядкування чи будь-яку іншу зміну комп’ютерної програми, а також 

відтворення результатів цих дій без шкоди правам особи, яка змінює 

програму. 

При створенні зони вільної торгівлі особливу увагу необхідно приділяти 

гармонізації режимів охорони прав на знаки для товарів і послуг – 

торговельних марок і географічних значень. Усі географічні зазначення 

(зокрема для сільськогосподарської продукції, вина та алкоголю) відповідно 

до Угоди про асоціацію матимуть високий рівень захисту. Для більшості 

географічних зазначень України та ЄС він почне діяти вже на стадії 

тимчасового застосування угоди. Однак деякі зазначення ЄС, що тривалий час 

використовуються українськими виробниками, будуть виведені з українського 

ринку протягом різних періодів часу: 10 років для шампанського, коньяку, 

мадейри, порто, хересу, шері, кальвадосу, граппи, португальського анісу, 

арманьяку, марсали, малаги та токаю; 7 років для пармезану, рокфору та фети. 

Положеннями УА передбачено оновлення списків захищених 

географічних зазначень і проведення регулярних консультацій щодо 

додавання до затверджених списків нових зазначень сторін. 

Сторони забезпечують належне й ефективне виконання зобов’язань за 

міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, учасниками 

яких вони є, зокрема за Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності, що міститься в дод. 1C до Угоди СОТ (далі – Угода ТРІПС). 
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Політика захисту конкуренції – головний елемент забезпечення 

функціонування зони вільної торгівлі. Підґрунтям для запровадження зони 

вільної торгівлі між Україною та ЄС є вироблення та функціонування 

відповідного конкурентного середовища. Відносини асоціації зумовлюють 

поглиблений і досконалий процес гармонізації антимонопольного права 

України до права Євросоюзу [203]. 

Основні положення УА, що регулюють відносини сторін у сфері 

конкуренції, передбачають створення для неї умов Євросоюзу. У цьому 

зв’язку відповідні положення УА (ст. 253, 256) безпосередньо відсилають до 

статей ДФЄС, що регулюють конкуренцію на спільному ринку (ст. 101, 102 та 

106), а також до положень регламентів ЄС. 

Право ЄС поширюється також на надання державної допомоги, що має 

здійснюватися відповідно до обов’язкових стандартів, визначених у 

директивах ЄС (дод. ХХІХ). Для тлумачення положень УА стосовно 

державної допомоги повинні застосовуватися критерії, закріплені у ст. 93, 

106, 107 ДФЕС, з відповідними тлумаченнями, наданими Судом ЄС, а також в 

актах вторинного законодавства, рамкових керівних засадах та інших 

адміністративних актах ЄС. 

Сучасний світ характеризується інтеграційними процесами, що 

стосуються як економічної та торговельної, так і політичної сфер. 

Європейська економічна інтеграція проходить етапи звуження предметної 

юрисдикції та переходу до галузевого формату інтеграції в певних сферах 

суспільного життя. На сучасному етапі європейської економічної інтеграції 

набуває нових рис та характеристик питання правового регулювання 

конкуренції [202, 203]. У зарубіжній доктрині питання регулювання 

конкуренції у двосторонній (або багатосторонніх) торговельних угодах 

порушувалося досить давно, і серед представників європейської доктрини 

можна виділити праці таких учених, як: І. Ліанос, В. Воутер, А. Езрачі, 

Дж. Кларке, І. Махер, Р. Віш, Дж. Дрексл, В. Демедтс [388, 527, 521, 524, 524] 
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та ін. Серед вітчизняних науковців, які опікуються питаннями права 

конкуренції, слід згадати С. Перемота, О. Кохановську, С. Козьякова, К. 

Смирнову, С. Шкляра, О. Чернелевську та ін. 

Конкуренція є рушійною силою розвитку суспільства, головним 

інструментом економії ресурсів, підвищення якості товарів і рівня життя 

населення загалом, з огляду на це конкуренція є дуже складним поняттям. 

Конкуренція – складна економічна категорія. Будь-які економічні процеси 

потребують правового закріплення. Не менш складним є конкурентне право, 

яке всіма правовими засобами покликане забезпечити захист і розвиток 

конкуренції в умовах ринкової економіки. Саме конкурентне право 

встановлює правила поведінки суб’єктів господарювання на ринку, захищає їх 

від неправомірних антиконкурентних дій інших суб’єктів, державних органів. 

Добросовісна конкуренція може бути обмеженою, спотвореною, 

викривленою не тільки внаслідок дій суб’єктів господарювання, структурних 

змін на ринку, але й у зв’язку з діями держав, що набувають форм державної 

допомоги, яка створює переваги для певних підприємств чи виробництв [199, 

200, 202]. Участь України в лібералізаційних економічних процесах зумовлює 

необхідність застосування до таких відносин правил конкуренції. Зважаючи 

на євроінтеграційні напрями зовнішньої політики України, вступ нашої країни 

до СОТ, набуття чинності угоди про заснування зони вільної торгівлі між 

Україною та країнами ЄАВТ та укладання Угоди про асоціацію між Україною 

та Євросоюзом, розгляд й аналіз політики конкуренції ЄС набуває дедалі 

більшої актуальності для нашої країни. 

У межах регіональних торговельних угод їхні сторони намагаються 

запровадити таке правове середовище, за умов існування якого 

забезпечувалися б відносини здорової невикривленої конкуренції. Через 

скасування мит, зменшення квотування та ліквідацію інших видів тарифних 

бар’єрів відбувається відкриття національних ринків у межах преференційних 
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торговельних угод. Однак водночас зазначеними торговельними угодами 

може бути встановлений особливий порядок дотримання правил конкуренції. 

Одним із ключових елементів заснування зони вільної торгівлі між 

Україною та ЄС стає правове регулювання конкуренції, що прямо 

передбачено в «тілі» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Факт внесення 

до тексту угоди всіх матеріальних і процесуальних аспектів гармонізації 

конкуренційного права України свідчить про сталість і незмінність вимог 

щодо відбудови відповідного конкурентного середовища. 

За словами К. Смирнової положення угоди в цьому аспекті формують 

так звану клаузулу щодо конкуренції [203]. При цьому в договірній 

зовнішньополітичній практиці ЄС включення такої «клаузули» є звичною 

практикою. Це обумовлюється необхідністю регулювання торговельних 

відносин ЄС із третіми країнами відповідно до норм права ЄС, що 

характеризується екстериторіальністю його застосування. 

Сталими стають основні принципи забезпечення конкурентного 

середовища в торговельних відносинах між Україною та ЄС. Це 

підтверджується у ст. 254 УА, де передбачено, що позитивні наслідки від 

лібералізації торгівлі можуть бути зменшені за рахунок антиконкурентної 

господарської практики. 

Угода про асоціацію наголошує на існуванні правових прогалин у 

процесі імплементації норм права конкуренції в національне законодавство 

України, а також щодо термінів їхнього виконання. Причому тут важливо ще 

раз підкреслити той факт, що в тексті угоди (а не в додатках) містяться чіткі 

посилання на нормативні акти ЄС (регламенти), які мають бути внесені в 

законодавство України [496]. 

Порівняно, зокрема, з Угодою про асоціацію з Молдовою, положення 

про конкуренцію в УА з Україною не містить такого чіткого прив’язування до 

конкретних правових актів ЄС, які мають бути імплементовані в національне 

законодавство Молдови, а, натомість, містять лише загальні рамкові 
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принципи заборони антиконкурентної практики у світлі взаємної торгівлі між 

сторонами (зокрема, ст. 334, 335 угоди з Молдовою). 

Серед основного аналізу впливу угоди про асоціацію на регулювання 

конкурентного середовища в Україні варто виокремити як позитивні, так і 

негативні аспекти. 

Позитивним аспектом є те, що національне законодавство про 

конкуренцію, яке почало бурхливо розвиватися на початку 2000-х рр., 

відтворює напрацювання європейського досвіду. Наприклад, з метою 

ефективного функціонування зони вільної торгівлі в Угоді визначені основні 

практики й економічні операції, які потенційно можуть негативно впливати на 

функціонування ринків та на переваги торговельної лібералізації, 

встановленої між сторонами. 

Глава 10 Угоди про асоціацію має назву «Конкуренція» [570]. Сторони 

визнають важливість вільної та неспотвореної конкуренції у торговельних 

відносинах. Сторони домовилися, що зазначені нижче практики й операції, як 

визначено їхнім відповідним законодавством про конкуренцію, є несумісними 

із цією угодою в тій мірі, у якій вони можуть вплинути на торгівлю між 

сторонами: 

 угоди, узгоджені дії суб’єктів господарювання та рішення об’єднань 

суб’єктів господарювання, метою або наслідками яких є перешкоджання, 

обмеження, спотворення чи суттєве послаблення конкуренції на території 

будь-якої зі сторін; 

 зловживання одним або кількома суб’єктами господарювання 

домінуючим становищем на території будь-якої зі сторін;  

 або концентрація суб’єктів господарювання, що має наслідком 

монополізацію чи значне обмеження конкуренції на ринку на території будь-

якої зі сторін. 

Сторони в угоді забороняють та мають намір накладати санкції на 

певні практики та домовленості, які могли б зашкодити конкуренції та 
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торгівлі. Антиконкурентна практика – така як картелі, зловживання 

домінуючим становищем на ринку й антиконкурентні злиття – будуть 

предметом ефективної протидії відповідних інституцій. 

Сторони зобов’язуються забезпечувати застосування законодавства 

про конкуренцію, яке ефективно протидіє антиконкурентним практикам та 

операціям, а також визнають важливість застосування свого відповідного 

законодавства про конкуренцію у прозорий, своєчасний та 

недискримінаційний спосіб, поважаючи принципи процесуальної 

справедливості та права на захист. Україна наблизить своє законодавство у 

сфері конкуренції та практику його застосування до норм ЄС у низці сфер. 

Сторони також забезпечуватимуть застосування законодавства про 

конкуренцію до державних підприємств та підприємств, яким надано 

спеціальні або виключні права. Це забезпечить рівний доступ компаній сторін 

до ринків одна одної та унеможливить дискримінацію з боку монополій. 

Положення глави передбачають також співпрацю між сторонами та 

проведення консультацій щодо питань, порушених однією зі сторін. Євросоюз 

та Україна зобов’язуються виправляти або усувати перешкоди для 

конкуренції, спричинені дотаціями, там, де це зачіпає торгівлю. 

Основні прогалини в українському законодавстві, про які йдеться в 

Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, слід поділити на аспекти 

матеріального та процесуального права [203; 202]. Окрема стаття (ст. 256) УА 

присвячена матеріальним аспектам наближення законодавства України до 

права Євросоюзу у сфері захисту конкуренції та термінам її виконання. 

Умовно такі матеріальні вимоги можна згрупувати відповідно до сфери, до 

якої вони належать, зокрема, правовий режим антиконкурентних узгоджених 

дій, контроль над концентрацією, діяльність державних монополій та 

державна допомога. 

Найуразливішою сферою є правове регулювання державної допомоги. 

У ст. 262 угоди міститься загальне правило, відповідно до якого «будь-яка 
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допомога, що надається Україною або державами – членами Євросоюзу через 

державні ресурси, яка викривлює або загрожує викривленню конкуренції 

шляхом створення переваг для певних підприємств чи виробництв, є 

несумісною з ефективним функціонуванням угоди тією мірою, якою вона 

може вплинути на торгівлю між сторонами».  

Україна також бере зобов’язання адаптувати систему контролю над 

державною допомогою відповідно до тієї, яка є в Євросоюзі, включаючи 

створення незалежних органів. Це унеможливить деякі види державної 

допомоги із використанням державних ресурсів, що спотворюють або можуть 

загрожувати спотворенням конкуренції шляхом надання переваг окремим 

підприємствам або виробництву окремих товарів. Сторони щорічно 

інформуватимуть одна одну про загальний обсяг, види та галузевий розподіл 

державної допомоги, яка може вплинути на торгівлю між сторонами. 

У липні 2014 р. був ухвалений Закон України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання», розроблений відповідно до норм права 

Євросоюзу. Норми цього законопроекту повністю відтворюють усі вимоги 

угоди про асоціацію. Законом передбачається правове регулювання 

моніторингу державної допомоги, порядок її повідомлень до АМКУ, порядок 

визначення неналежного використання державної допомоги та порядок її 

повернення. Однак жодних підзаконних нормативно-правових актів на 

виконання закону поки що не було прийнято. Процедури оцінки АМКУ стану 

ринку, сумісності схем державної допомоги не прописані та не відомі для 

самих працівників АМКУ.  

Серед процесуальних норм, на яких наголошує Угода про асоціацію 

між Україною та ЄС, варто виділити застосування принципу прозорості та 

запровадження механізму його правореалізації [199; 202]. Зокрема, угодою 

передбачено запровадження принципу прозорості й аргументованості рішень 

АМКУ і судів у справах про узгоджені дії, концентрацію та їхню своєчасну 

публікацію. Упродовж трьох років з моменту набрання чинності угоди Закон 
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України «Про захист економічної конкуренції» повинен бути доповнений 

зобов’язанням АМКУ щодо публікації рішень у справах про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, а також рішень у справах 

щодо контролю над концентраціями (п. 1, 3 ст. 256).  

Отже, положення угоди про асоціацію визначають в імперативному 

порядку принципи функціонування вільної конкуренції на ринку за умов зони 

вільної торгівлі. Заборона антиконкурентних дій у формі узгоджених дій або 

угод, зловживання домінуючим становищем, а також принцип контролю за 

концентраціями є базовими елементами реалізації вільної торгівлі [202]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що Україна з усією 

серйозністю поставилася до виконання своїх обов’язків за Угодою про 

асоціацію між Україною та ЄС до створення правового режиму у сфері правил 

конкуренції, оскільки зазначену сферу не можна розглядати як просте 

механічне перенесення європейських норм у вітчизняне законодавство. 

Зокрема, активну позицію у процесі реформування національного 

конкурентного законодавства займає АМКУ, який при розробці нових норм 

бере до уваги зауваження представників іноземних конкурентних відомств та 

українських юристів. 

Частина вимог стосовно розвитку конкуренції вже виконана (навіть до 

набрання чинності угоди), а над іншою частиною ведеться постійна робота. 

Упровадження ефективних і перевірених часом підходів, передбачених 

угодою, сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості України для 

великих європейських компаній, що звикли діяти за стандартами ЄС. 

Розділ, який стосується державних закупівель (розд. 8 ЗВТ) передбачає 

забезпечення взаємного доступу до ринків державних закупівель на основі 

принципу національного режиму для державних контрактів і договорів 

концесії у традиційних галузях економіки, а також у комунальному 

господарстві. Наближення України до acquis ЄС у сфері державних закупівель 

є знову ж таки вирішальним у цьому розділі. Залежно від прогресу України в 
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наближенні свого законодавства до acquis ЄС у сфері державних закупівель, 

сторони мають надати доступ до процедур укладання контрактів компаніям 

іншої договірної сторони. Так само як і в розділі щодо послуг, передбачається 

чіткий законодавчий корпус acquis ЄС, включаючи точний графік, та 

зобов’язання щодо дотримання прецедентного права Європейського Суду. 

Цілями глави ПВЗВТ щодо прав інтелектуальної власності є спрощення 

створення та комерційного використання інноваційних продуктів, а також 

досягнення належного й ефективного рівня охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності. Вона доповнює і визначає додаткові зобов’язання 

України за Угодою СОТ про торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності (ТРІПС). 

 

5.3. Визначення в Угоді про асоціацію між Україною та Євросоюзом 

горизонтальних політик ЄС (регіональна, соціальна, екологічна, 

енергетична сфери регулювання) 

 

Європейська інтеграція базується на спільних політиках, які розвиваються 

та примножуються завдяки особливій процедурі ухвалення рішень ЄС. Це 

пов’язане передусім з тим, що спільні політики передбачають делегування 

органам ЄС функцій, які належали до національних повноважень. Дослідники 

виокремлюють чотири головні типи спільних політик ЄС: базові, вторинні, 

горизонтальні та секторальні. Базові політики можна також назвати 

рамковими спільними політиками, оскільки їхні основні завдання й масштаби 

записують безпосередньо в угоду, а, отже, їх необхідно узгодити з усіма 

учасниками [153]. Вторинні спільні політики виробляють спільні законодавчі 

інституції в межах базових спільних політик згідно із процедурою 

ухвалювання рішень ЄС. Як базові, так і вторинні спільні політики 

класифікують відповідно до відносного зменшення важливості, залежно від 

тих галузей, на які вони поширюються. 
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Варто повністю погодитись із думкою О. Краєвської, що процес 

європейської інтеграції є найважливішою спільною політикою, оскільки низка 

держав проводить її як альтернативу до ізоляціонізму чи міждержавної 

співпраці [108]. Інтеграція – це стратегічний напрям, обраний добровільно, 

спільно, через укладання договору, який започатковує інші спільні політики. 

Цей процес відбувається поетапно, перехід від однієї стадії до іншої 

(наприклад, від митного союзу до економічного й валютного союзу і, 

зрештою, до спільного ринку) теж спирається на рішення у межах базової 

спільної політики, що записано в угоді. Ці спільні політики, які відстежують 

сходинки інтеграційного процесу, найважливіші. Вторинні політики походять 

від базових. Зокрема, у сфері охорони довкілля передбачені заходи із захисту 

атмосфери, а також спеціальні дії, регламентовані постановами, директивами і 

рішеннями. Ступінь пріоритетності існує як серед горизонтальних спільних 

політик (соціальна політика, політика у сфері конкуренції, охорона довкілля), 

які патронують найважливіші економічні й суспільні процеси в державах-

членах, так і серед спільних секторальних політик, що стосуються окремих 

галузей економіки (промисловості, енергетики, транспорту, сільського 

господарства, рибальства) [108]. 

Горизонтальні політики ЄС охоплюють п’ять широких галузей 

економічної та соціально-політичної діяльності, серед яких: регіональний 

розвиток, соціальний поступ, оподаткування, конкуренція та захист довкілля. 

Усі ці спільні політики вже були задіяні на стадіях митного союзу та 

спільного ринку й мають невпинно розвиватися задля здійснення подальших і 

вищих цілей – на стадіях економічного та валютного союзу й політичної 

інтеграції [153]. 

У зовнішніх зносинах ЄС із третіми країнами у текстах міжнародних 

договорів також знаходять своє відображення горизонтальні політики ЄС. 

Проте на нашу думку, такі горизонтальні політики стають меншими за 

кількістю, й до них можна віднести регіональну, соціальну, екологічну й 
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енергетичну політики. Принаймні, політика конкуренції та захист 

інтелектуальної власності нами були розглянуті в контексті торговельної 

політики ЄС. 

Отже, у межах дисертаційного дослідження нами виділено горизонтальні 

політики ЄС, які знаходять своє відображення в положення Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС. Ними є регіональна, соціальна, екологічна й 

енергетична сфери регулювання. 

Основна сутність європейської регіональної політики була визначена ще в 

Римському договорі 1957 р., у якому ставилося питання про зменшення 

розриву між різними регіонами ЄЕС, насамперед між тими, що мали суттєве 

відставання від лідерів. Договір про функціонування ЄС при формуванні 

цілей Європейського фонду регіонального розвитку чітко визначає основний 

напрям його діяльності, який полягає в «...усуненні основних регіональних 

дисбалансів у Союзі шляхом участі в розвитку та структурному пристосуванні 

регіонів, чий розвиток відстає, та в переорієнтації промислових регіонів, що 

занепадають» (ст. 176 ДФЄС). 

Висока увага до проблем регіонального розвитку в Україні зумовлена 

надмірною диференціацією регіонів за ключовими показниками економічного 

та соціального розвитку. Нині для того, щоб підвищити масштаби 

використання регіональних потенціалів, слід виробити якісну стратегію 

регіонального розвитку, яка змогла б мобілізувати децентралізовані ресурси. 

Зважаючи на події останніх декількох років на території східної та 

південної України, більшість регіональних експортерів поступово 

переорієнтуються з ринку Російської Федерації та СНД на інші країни. 

Наприклад, посилюються торговельні зв’язки західних прикордонних регіонів 

із сусідніми країнами – членами ЄС (для Закарпатської, Львівської, 

Волинської областей частка товарообороту з ЄС сягає 70 %). Також одним із 

найголовніших факторів активізації торговельно-економічної співпраці з 

країнами ЄС та посилення входження у «сферу тяжіння» європейської 



 

 

257 

економіки стало підписання Угоди про асоціацію та практична реалізація 

Україною перших кроків у бік європейської інтеграції [182, 178]. 

З метою активізації співпраці України та ЄС у сфері регіонального 

розвитку, в Угоду про асоціацію були внесені ст. 446–448. Так, ст. 446 

передбачає співпрацю «у сфері регіональної політики ... з особливим 

наголосом на розвитку відсталих територій та на територіальному 

співробітництву, при цьому створюючи канали зв’язку й активізуючи обмін 

інформацією між національними, регіональними та місцевими органами 

влади, соціально-економічними утвореннями та представниками 

громадянського суспільства». Відповідно до ст. 447, метою обох сторін є 

«посилення співробітництва шляхом створення сприятливої законодавчої 

бази, підтримки та нарощування потенціалу розвитку, а також забезпечення 

зміцнення транскордонних і регіональних економічних зв’язків та ділового 

партнерства». Статтею 448 серед пріоритетів такого співробітництва 

визначено «транспорт, енергетику, комунікаційні мережі, культуру, освіту, 

туризм, охорону здоров’я». 

Крім того, соціальна політика як і горизонтальна політика охоплює 

аспекти охорони здоров’я, освіти та культури. 

Питанням охорони громадського здоров’я присвячено гл. 22 розд. V 

«Економічне та галузеве співробітництво». Якщо проаналізувати положення 

цієї глави, то можна виділити декілька обов’язків, які Україна має взяти на 

себе. 

Україна має актуалізувати національне законодавство у сфері 

громадського здоров’я за декількома напрямами, а саме:  

 розвиток первинної медико-санітарної допомоги та навчання 

персоналу; 

 запобігання і контроль над інфекційними хворобами, такими як 

ВІЛ/СНІД і туберкульоз;  
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 запобігання і контроль за неінфекційними хворобами шляхом обміну 

інформацією та найкращими практиками, пропагування здорового способу 

життя;  

 боротьба з алкогольною, наркотичною та тютюновою залежністю, а 

також окремий напрям «тканини, клітини й органи». 

Усі нормативні акти, що були прийняті на рівні ЄС і повинні бути 

імплементовані Україною, перелічені в дод. XLІ до Угоди про асоціацію, у 

якій зазначено, що «Україна зобов’язується поступово наблизити своє 

законодавство до законодавства ЄС» та встановлено терміни для 

впровадження щодо кожного конкретного документа. Усі акти в додатку 

класифіковані за напрямами: тютюн; інфекційні захворювання; кров; тканини, 

клітини й органи; психічне здоров’я; наркотична залежність; алкоголь; ракові 

захворювання; запобігання травматизму та пропагування безпеки. 

З метою реалізації вищезазначених положень сторони домовились про 

обмін даними і найкращими практиками та про здійснення інших видів 

спільної діяльності, зокрема шляхом використання підходу «включення 

питань охорони здоров’я до всіх політик», а також по лінії поступової 

інтеграції України до європейських мереж у галузі охорони здоров’я. 

Освітня політика ЄС, як й інші горизонтальні політики, формується 

відповідно до принципу субсидіарності, який означає, що кожна країна ЄС 

несе цілковиту відповідальність за організацію своєї системи освіти, 

професійної підготовки та зміст навчання. ЄС, зі свого боку, сприяє розвитку 

якісної освіти шляхом заохочення держав-членів до співпраці й, у разі 

потреби, підтримці та доповненні їхньої діяльності. 

Уперше освітній сектор на законодавчому рівні було внесено до спільної 

стратегії, спрямованої на підготовку молоді до дорослого життя в ЄС, у 

Маастрихтському договорі 1992 р. А вже після нього було видано значну 

кількість важливих документів, пов’язаних із політикою освіти. 
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Нині діяльність ЄС в освітній та культурній сферах очолює і координує 

Європейська комісія в особі Комісара з питань освіти, культури, 

багатомовності та молоді. Також у Європейській комісії функціонує 

Генеральний директорат з питань освіти і культури, у якому два директорати 

займаються питаннями освіти та професійної підготовки: Директорат «Освіти 

протягом усього життя: положення горизонтальної Лісабонської політики і 

міжнародних відносин» та Директорат «Навчання протягом усього життя: 

політика і програма». Із 2007 р. Європейська комісія об’єднала свої освітні та 

навчальні ініціативи в межах Програми пожиттєвої освіти, мета якої полягає у 

забезпеченні осіб на всіх етапах їхнього життя можливостями навчання по 

всій Європі. 

Звісно, під час переговорів щодо укладання Угоди про асоціацію сторони 

не оминули таке важливе питання, як політика в галузі освіти та культури. 

Вони домовилися «сприяти розвитку співробітництва в галузі освіти, 

навчання та молодіжної політики з метою поліпшення взаєморозуміння, 

активізації міжкультурного діалогу та посилення знань щодо відповідних 

культур». Крім того, сторони домовилися здійснювати «заходи, спрямовані на 

активізацію обміну інформацією, практикою та досвідом, для заохочення 

більш тісного співробітництва в галузі професійно-технічної освіти та 

навчання», «заохочувати поглиблення співробітництва та обмін досвідом у 

галузі молодіжної політики та неформальної освіти для молоді». Так, УА 

передбачається зобов’язання активізувати співпрацю в галузі вищої освіти з 

метою реформування та модернізації вищої освіти, сприяння зближенню 

вищої освіти з європейськими країнами, поглиблення співробітництва з 

європейськими закладами вищої освіти (ст. 431 УА). Зокрема, також 

передбачено, що у межах зазначеної співпраці увага буде приділятися 

спрощенню доступу до вищої освіти. 
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У дод. XLII до гл. 23 «Освіта, навчання та молодь» зазначені 

рекомендації, положення яких повинні враховуватись у процесі 

співробітництва. До них належать: 

- Рекомендації Європейського парламенту та Ради від 15 лютого 2006 р. 

про подальше європейське співробітництво в галузі забезпечення якості вищої 

освіти (№ 2006/143/ЄС); 

- Рекомендації Європейського парламенту та Ради від 23 квітня 2008 р. 

щодо створення європейської кваліфікаційної системи для можливості 

отримувати освіту протягом усього життя (№ 2008/C 111/01). 

Що ж стосується галузі культури, основною формою співпраці тут є 

«міжкультурний діалог між окремими особами й організаціями, які 

представляють інтереси громадянського суспільства та культурних закладів 

України та ЄС», а також співпраця «у межах відповідних міжнародних 

форумів/організацій, зокрема Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, 

науки і культури (ЮНЕСКО) та Ради Європи (РЄ), з метою, inter alia, 

розвитку культурного розмаїття, збереження і оцінки культурної та історичної 

спадщини» (ст. 376 УА). 

Наступною проаналізуємо   енергетичну політику.  

Енергетична політика вкрай важлива, оскільки енергія є основою 

економічної та соціальної діяльності індустріально розвинених країн. 

Енергетичні витрати впливають не лише на ті галузі, що вирізняються 

значним енергоспоживанням, а й на промисловість загалом і навіть на 

життєвий рівень громадян, передусім тому, що ціни на енергоносії 

безпосередньо впливають на транспортні видатки та витрати на опалення. 

Спільна енергетична політика в межах ЄС ставить перед собою дві цілі:  

 забезпечити функціонування міжнародного енергетичного ринку,  

 підвищити рівень безпеки енергопостачання.  

З огляду на це не дивно, що вони знайшли своє закріплення і в Угоді про 

асоціацію між Україною та ЄС. 
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Зазначена політика, представлена в угоді, має два правові режими, що 

доповнюють один одного: УА, з одного боку, та Договір про заснування 

Енергетичного співтовариства, з іншого. Як випливає з положень Угоди про 

асоціацію, обидва режими синхронізовані. У той час, як УА задає загальні 

рамки, Договір про заснування Енергетичного Співтовариства є lex specialis. 

Іншими словами, детальні зобов’язання у сфері енергетики встановлені в 

останньому. УА відіграє лише допоміжну роль і є рамковою. Крім того, у разі 

виникнення суперечностей між положеннями Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС та положеннями Договору про заснування Енергетичного 

співтовариства або положеннями відповідного права ЄС, що підлягає 

застосуванню згідно з таким договором, останні мають переважну силу 

(ст. 278 (1) УА). 

Так, у ст. 337 зазначено, що «Сторони домовилися продовжувати та 

активізувати існуюче співробітництво у сфері енергетики з метою підвищення 

енергетичної безпеки, конкурентоспроможності та стабільності, що є 

необхідним для просування економічного зростання та досягнення прогресу у 

напрямі ринкової інтеграції, зокрема шляхом поступового зближення в 

енергетичному секторі та через участь у регіональних ініціативах щодо 

співробітництва у сфері енергетики». Співпраця відбуватиметься на 

принципах взаємної вигоди, взаємодії, прозорості та прогнозованості, що 

сумісні із механізмами ринкової економіки та рядом договірних зобов’язань, 

зокрема, із положеннями Договору Енергетичної хартії від 1994 р., 

Меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю у сфері енергетики та інших 

багатосторонніх і двосторонніх угод. 

У ст. 338 детально прописані сфери, у яких сторони здійснюватимуть 

взаємодію, наприклад: 

 при забезпеченні довгострокової стабільності та безпеки торгівлі 

енергоносіями, а також їхнього транзиту, розвідки, видобування, переробки, 
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виробництва, передаванні, розподіленні й маркетингу або продажу 

енергетичних матеріалів чи продуктів згідно з міжнародними правилами; 

 при забезпеченні сприятливого та стабільного інвестиційного клімату 

і заохоченні взаємних інвестицій в енергетику на недискримінаційній основі; 

 при сприянні енергоефективності та енергозбереженню; 

 при розвитку і підтримці відновлюваних джерел енергії в економічно 

доцільний і безпечний для довкілля спосіб, а також у сфері сприяння 

використанню альтернативних видів палива. 

Крім того, сторони домовилися обмінюватись «інформацією і досвідом, а 

також надавати відповідну підтримку процесу регуляторних реформ, який 

передбачає реструктуризацію вугільного сектора (енергетичного, коксованого 

та бурого вугілля) з метою підвищення його конкурентоспроможності, 

безпеки шахт і гірників, а також послаблення негативного впливу на 

навколишнє середовище, при цьому враховуючи регіональний і соціальний 

вплив» [4, 339]. 

У дод. XXVI Україна та ЄС встановлюють «Механізм раннього 

попередження» з метою закріплення практичних заходів, спрямованих на 

запобігання та швидке реагування на надзвичайні ситуації чи загрозу 

надзвичайної ситуації. У дод. XXVII міститься перелік нормативних актів, які 

Україна зобов’язується імплементувати в терміни, встановлені в цьому ж 

додатку. До зазначених нормативних актів належать директиви та регламенти 

у таких галузях, як електроенергія, газ, нафта, розвідування та розробка 

вуглеводнів, енергетична ефективність і ядерна енергетика. 

Сферу транспорту також можна віднести  і до горизонтальної політики. 

Особливістю цієї сфери є те, що певні послуги (а саме послуги з перевезення, 

особливо міжнародні морські перевезення) внесені в Угоді по асоціацію до 

торговельної частини, що передбачає доступ до внутрішнього ринку послуг 

ЄС. Сфера співробітництва у сфері транспорту включена до іншого розділу 

УА. Зважаючи на те, що сторони домовились про створення поглибленої та 
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всеохоплюючої ЗВТ, постала необхідність удосконалення транспортної 

системи задля забезпечення умов для вільного пересування товарів, послуг, 

капіталів, робочої сили. 

Саме тому сторони у гл. 7 розд. V («Економічне та галузеве 

співробітництво») Угоди про асоціацію зобов’язались розширювати та 

зміцнювати співпрацю, сприяти розвитку ефективних, безпечних і надійних 

перевезень та взаємодії і сумісності різних видів транспортних систем, а 

також докладати зусиль до розширення основних транспортних сполучень 

між Україною та ЄС 

Така співпраця між сторонами має бути спрямована на полегшення 

реструктуризації і модернізації транспортного сектора України, поступове 

наближення операційних стандартів і політик до відповідних стандартів та 

політик ЄС. Вона повинна охоплювати обмін інформацією та спільну 

діяльність як на регіональному, так і на міжнародному рівнях. 

Метою співпраці є вдосконалення руху пасажирів і товарів, зростання 

транспортних потоків між Україною, ЄС і третіми країнами в регіоні, 

усунення адміністративних, технічних, транскордонних та інших перешкод, 

поліпшення транспортних мереж і модернізації інфраструктури, зокрема, за 

головними напрямками сполучення між сторонами, а також здійснення дій, 

спрямованих на полегшення перетину кордонів. 

У ст. 369 чітко зазначені сфери, у яких сторони здійснюють 

співробітництво. А у дод. ХХХІ до гл. 7 «Транспорт» розд. V «Економічне і 

галузеве співробітництво» міститься перелік директив і регламентів, які 

повинні бути імплементовані Україною в чітко визначені терміни (стосуються 

автомобільного, залізничного, авіаційного, морського та внутрішнього 

водного транспорту). 

Беручи до уваги наявність в Україні серйозних екологічних проблем, 

відсутність цілісної екологічної політики, низький рівень практичної 

реалізації екологічного законодавства та політики, неналежний рівень 
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фінансування охорони довкілля, екологічна сфера потребує належного 

реформування у урахуванням останніх світових тенденцій, передового досвіду 

й екологічних стандартів. Угода про асоціацію – це документ, який дав 

поштовх для системної та постійної роботи над реформами у сфері довкілля в 

Україні і слугуватиме дороговказом змін у найближче десятиріччя. 

В Угоді про асоціацію, окрім гл. 6 «Навколишнє природне середовище» 

розд. V «Економічне та галузеве співробітництво», екологічна складова також 

відображена в дотичних сферах, таких як енергетика, торгівля, сільське 

господарство, туризм. 

Сторони взяли на себе зобов’язання розвивати та зміцнювати співпрацю з 

питань захисту довкілля, а також вести регулярний діалог у цій сфері, тим 

самим роблячи внесок у реалізацію довгострокових цілей сталого розвитку. 

Очікується, що посилення захисту довкілля принесе безумовну користь 

суспільствам України та ЄС через поліпшення здоров’я населення, 

збереження природних ресурсів, підвищення економічної та екологічної 

ефективності життєдіяльності суспільства, інтеграції природоохоронної 

діяльності в різні політики, а також підвищення продуктивності завдяки 

застосуванню сучасних технологій. 

Що ж стосується внесення змін до законодавства, то Україна 

зобов’язалась імплементувати нормативні акти, зазначені в дод. ХХХ до гл. 6 

«Навколишнє природне середовище» розд. V «Економічне і галузеве 

співробітництво» у встановлені терміни з метою поступового наближення 

свого законодавства до законодавства ЄС. 

Крім цього, співробітництво між сторонами також має за мету розвиток й 

імплементацію політики з питань зміни клімату, зокрема, як визначено в 

дод. ХХХІ до УА: 

 – імплементацію Україною Кіотського протоколу до Рамкової конвенції 

Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату 1997 р., включаючи всі 

критерії відповідності для повного запровадження кіотських механізмів; 
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 – розроблення плану дій на довготермінову перспективу (а саме після 

2012 р.) стосовно пом’якшення змін клімату та адаптації до них; 

 – розроблення та запровадження довгострокових заходів, спрямованих на 

скорочення викидів парникових газів. 

У сфері торгівлі екологічні питання розглядаються в контексті сталого 

розвитку, а особливий наголос зроблено на забезпеченні в законодавстві 

високого рівня охорони довкілля, що гарантується через наближення «законів, 

підзаконних актів та адміністративної практики до acquis ЄС», імплементацію 

міжнародних екологічних угод та сталі підходи до управління лісовими та 

рибними ресурсами, перегляд впливу на сталий розвиток. 

В енергетиці акцентується на екологічно безпечних технологіях, розвитку 

та підтримці відновлювальної енергетики з урахуванням принципів 

економічної доцільності й охорони довкілля, зменшення негативного впливу у 

вугільному секторі [40]. У сільському господарстві – заохочення сучасного та 

сталого сільськогосподарського виробництва з урахуванням необхідності 

захисту навколишнього середовища і тварин, зокрема поширення 

застосування методів органічного виробництва. У туризмі – чітка взаємодія 

між туризмом і захистом довкілля. 

 

Висновки до розділу 5 

 

Окрім нормативного регулювання обумовленості доступу до 

внутрішнього ринку ЄС, додатковими механізмами реалізації Угоди про 

асоціацію є: 

 секторальні угоди, посилання на які містить текст УА;  

 умови та принципи торговельної політики, що є доповнюючими до 

тарифного регулювання;  

 регулювання інших горизонтальних політик, серед яких слід 

виокремити регіональну, соціальну, енергетичну й екологічну політики. 
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Окрім системи міжнародних договорів, що укладені між Україною та 

Європейським Союзом, є низка угод, посилання на які містить безпосередньо 

Угода про асоціацію. Секторальні угоди можуть бути укладені відповідно до 

положень УА. Зазначені угоди, посилання на які містяться в УА, можна 

розподілити за сферами: у транспортній, торговельній сферах, сфері юстиції, 

безпеки і свободи, щодо цивільного захисту. При цьому ці угоди у світлі УА 

вважаються частиною двосторонніх відносин загалом, а також складовою 

загальної інституційної основи співробітництва. 

Всеосяжний характер зони вільної торгівлі між Україною та ЄС 

полягає в тому, що передбачає наближення законодавства України до права 

ЄС у супутніх сферах, які є ключовими для вільної торгівлі. Поряд з умовами 

(й обумовленостями) доступу до внутрішнього ринку ЄС в Угоді про 

асоціацію прописані докладні процедури для забезпечення однакового 

тлумачення та застосування єдиного законодавства ЄС. Зокрема, це 

стосується таких сфер, як правила конкуренції, право державних закупівель, 

права інтелектуальної власності. 

У сфері державних закупівель в Україні передбачається здійснити 

системну реформу, створивши такий механізм проведення процедур 

закупівель та здійснення моніторингу за дотриманням законодавства, що 

ґрунтуватиметься на принципах, які регулюють державні закупівлі в ЄС. 

Україна має поетапно гармонізувати своє законодавство з acquis, ураховуючи 

судову практику та заходи імплементації законодавства ЄС. Для сфери 

інтелектуальної власності запровадження принципів вільної ринкової 

економіки має вихідне значення, ураховуючи значною мірою транскордонний 

характер втілення результатів інтелектуальної, творчої діяльності в певні 

об’єкти матеріального світу. Окрім приєднання до положень та імплементації 

міжнародних конвенцій у сфері захисту прав інтелектуальної власності, 

Україна має удосконалити власний правовий механізм, здатний забезпечити 

ефективний захист права на інтелектуальну власність на національному рівні. 
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Підкреслюється роль acquis communautaire у судовій практиці України й 

доводиться необхідність застосування положень Угоди про асоціацію 

стосовно прав інтелектуальної власності як норм прямої дії. 

Основні положення УА, що регулюють відносини сторін у сфері 

конкуренції, передбачають відтворення для України умов Євросоюзу. У 

цьому зв’язку відповідні положення УА (ст. 253, 256) безпосередньо 

відсилають до статей ДФЄС, що регулюють конкуренцію на спільному ринку 

(ст. 101, 102 та 106), а також до положень регламентів об’єднання. 

Особливістю є те, що для тлумачення положень Угоди про асоціацію між 

Україною і ЄС  стосовно державної допомоги мають застосовуватися критерії, 

закріплені у ст. 93, 106, 107 ДФЕС, з відповідними тлумаченнями, наданими 

Судом ЄС, а також в актах вторинного законодавства, рамкових керівних 

засадах та інших адміністративних актах Євросоюзу. 

У зовнішніх зносинах ЄС із третіми країнами в текстах міжнародних 

договорів також знаходять своє відображення горизонтальні політики. До них 

віднесені регіональна, соціальна, екологічна й енергетична політики, та 

детально проаналізовані положення щодо них в Угоді про асоціацію між 

Україною та ЄС. 

Основні положення розділу висвітлено у працях автора, зокрема [71, 

72, 76, 82, 97, 98, 103] 
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РОЗДІЛ 6. ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО 

АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 

 

6.1. Способи наближення законодавства України до права 

Європейського Союзу 

 

Процес гармонізації законодавства України із правом Євросоюзу є 

одним із ключових напрямів співпраці. Він визначає умови подальшого 

поглиблення економічної та секторальної взаємодії та створює правові 

передумови для переходу на наступні етапи європейської економічної 

інтеграції. 

Сам термін «гармонізація законодавства» застосовують у широкому та 

вузькому значеннях. У широкому значенні він означає узгодження положень 

законодавства однієї держави із законодавством іншої або з актами 

міжнародного права. У вузькому значенні – це спосіб наближення 

законодавств держав – членів ЄС через директиви, що встановлюють спільну 

кінцеву мету правового регулювання, залишаючи способи реалізації цих 

директив на розсуд держав-членів [231]. У вузькому розумінні гармонізація є 

іншим способом зближення законодавств держав – членів Євросоюзу, 

альтернативним уніфікації. 

Правові передумови для гармонізації українського законодавства із 

правом Євросоюзу було закладено в Тимчасовій угоді про торгівлю 1995 р. 

(ст. 17, 18) [574], Угоді про партнерство та співробітництво 1994 р. (ст. 51 та 

ін.) [563], Плані дій Україна – Євросоюз 2005 р., Порядку денному асоціації 

2009 р. та його переглянутій редакції від 16 березня 2015 р., яку було 

затверджено на засіданні Ради асоціації України та ЄС. 

У відносинах між Україною та Євросоюзом можна виділити два етапи 

гармонізації: добровільну й організовану [139]. Періодом добровільної 

гармонізації був етап відносин між Україною і ЄС до набрання чинності 
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Угоди про партнерство та співробітництво. Положення Тимчасової угоди про 

торгівлю 1995 р. передбачали гармонізацію у сфері конкуренції та захисту 

прав інтелектуальної власності. Гармонізація в інших сферах здійснювалася за 

відсутності конкретних зобов’язань сторін, а отже, і не була погодженою з 

європейськими співтовариствами і мала односторонній характер. Наступний 

етап гармонізації законодавства в Україні характеризувався набранням 

чинності УПС, яка чітко визначала сфери гармонізації [74, 71]. Отже, із 

набранням чинності УПС (з 1998 р.) процес гармонізації отримав чіткі правові 

засади, набув організованого характеру та різноманітніших форм, ураховуючи 

той факт, що ці положення мають характер «добровільної імплементації» 

[372]. 

Відносини асоціації згідно з Угодою про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом вимагають поглибленого та досконалого процесу 

гармонізації законодавства України із правом ЄС. Якщо на етапі проведення 

гармонізації законодавства відповідно до положень Угоди про партнерство та 

співробітництво і двосторонніх актів органів співробітництва між Україною 

та ЄС (План дій та Порядок денний асоціації) процес гармонізації 

характеризувався як рекомендаційний, то на етапі виконання та реалізації 

угоди про асоціацію він набуває ознак обов’язковості [437]. 

У преамбулі угоди зауважується, що процес адаптації сприятиме 

поступовій економічній інтеграції і поглибленню політичної асоціації між 

сторонами. При цьому в самій преамбулі зазначеному питанню приділено 

значну увагу, зокрема, визначається провідна роль регуляторної адаптації як 

механізму імплементації поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі 

між Україною та Європейським Союзом. 

Примітно, що в тексті УА широко не використовується термін 

«гармонізація», натомість використано інші поняття. Зокрема, вживається термін 

«зближення» (преамбула, ст. 1, 59, 84, 337, 358, 375, 405, 417, 428, 474 і т. д.), 
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«законодавче зближення» (ст. 149, 152), «регуляторне зближення» (ст. 64, 114, 

124, 133, 322), «гармонізація» (ст. 359, 404), «адаптація» (ст. 138), «визнання 

міжнародних принципів і стандартів» (ст. 291, 346, 378, 385), «взаємне 

визнання правил» (ст. 70, 83, 106, 140), «транспозиція» (ст. 56, 65, 96), 

«нормативно-правова апроксимація» (гл. 3 «Технічні бар’єри у торгівлі», гл. 4  

«Санітарні та фітосанітарні заходи», гл. 5 «Митні питання та сприяння 

торгівлі»), гл. 6 «Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами 

та електронна торгівля», гл. 8 «Державні закупівлі», гл. 10 «Kонкуренція» 

розд. IV УА). 

Найчастіше вживаються такі поняття, як «гармонізація», «узгодження», 

«наближення». Крім того, УА накладає на Україну зобов’язання «поступово 

досягати сумісності національного законодавства», «адаптувати своє 

законодавство», «узгоджувати своє законодавство» [165]. 

Розглянемо подані вище терміни детальніше. Термін «зближення» 

зустрічається у преамбулі та ст. 56, 337, 352, 403, 405. Наприклад, ст. 405 

передбачає, що з метою здійснення співробітництва у сфері сільського 

господарства та розвитку сільських територій й без шкоди для розд. IV 

«Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» цієї угоди сторони підтримують 

поступове зближення та гармонізацію з відповідним правом і регуляторними 

стандартами ЄС, зокрема з тими, що визначені у дод. XXXVIII до УА. 

«Законодавче наближення», «наближення законодавства» (ст. 59, 66, 67, 70, 

84, 133, 148, 256, 341, 343, 353, 363, 375, 387, 397, 424, 463, 474, 475), яке 

полягає в поступовому приведенні у відповідність чинних законів та 

майбутнього законодавства до acquis ЄС (ст. 133 УА); узгодженні свого 

законодавства, зокрема адміністративних, технічних та інших норм із 

відповідними нормами, прийнятими стороною ЄС, у тій мірі, у якій таке 

законодавче наближення сприятиме цілям лібералізації, взаємному доступу на 

ринки сторін і руху пасажирів та вантажів (ст. 138 УА). Термін «нормативно-

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran354%23n354
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran395%23n395
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran395%23n395
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran566%23n566
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran642%23n642
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran1135%23n1135
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran1758%23n1758
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правове наближення» вживається у ст. 64 та 124. Так, згідно зі ст. 124 УА 

сторони визнають важливість наближення чинного законодавства України до 

права Європейського Союзу, що полягає в поступовому приведенні чинних 

законів та майбутнього законодавства у відповідність до acquis ЄС. 

«Адаптація законодавства» (преамбула, ст. 1, 53, 58, 114, 150, 152, 153, 154) – 

це процес приведення законів України й інших нормативно-правових актів у 

відповідність до acquis [554]. Згідно зі ст. 114 УА Україна забезпечує, щоб 

існуючі закони та майбутнє законодавство поступово досягли сумісності з 

acquis ЄС. «Імплементація» (преамбула, ст. 56, 64, 68, 156, 249, 255, 292, 297, 

332, 364, 401, 427 та ін.) – цілеспрямована організаційно-правова діяльність 

держави, що здійснюється індивідуально, колективно чи в межах 

міжнародних організацій з метою своєчасної, повної та всебічної реалізації 

прийнятих нею відповідно до міжнародного права зобов’язань [554]. 

Яке співвідношення поняття «транспозиція» з поняттями «зближення», 

«гармонізація», «адаптація» законодавства? На наш погляд, зазначені поняття 

відрізняються за формами і методами правового регулювання, результатами, 

на досягнення яких спрямовано цей процес. 

У доктрині права Європейського Союзу під поняттям «транспозиція» 

права слід вважати перенесення acquis ЄС у правові системи третіх країн 

[164]. Британський учений Е. Орюкю вважає, що «транспозиція» права – це 

процес перенесення права, точніше, так званих  правових «трансплантів», 

який має наслідком кардинальну зміну чи перегляд національного права 

відповідно до правової моделі, що транспонується в національну правову 

систему [465]. На думку британської дослідниці Х. Ксінтакі, згода третьої 

країни на транспозицію acquis ЄС має наслідком необхідність ефективного 

застосування усіх елементів acquis ЄС у національній правовій системі [531]. 

На думку Ю. Тихомирова зближення законодавства – це «загальний 

курс держав на визначення загальних напрямів узгодженого розвитку 
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національних законодавств, на подолання правових розбіжностей і розробку 

загальних правових рішень» [305, 75]. Учений наголошує, що поняття 

«зближення», «гармонізація», «уніфікація», «модельна законотворчість» 

відносяться також до напрямів і форм узгодженого правового розвитку 

держав. 

На думку Р. Петрова поняття «транспозиція» права співвідноситься з 

поняттями «адаптація», «зближення», «гармонізація», «уніфікація» як 

загальне і спеціальне [164, с. 72]. На його думку поняття «транспозиція» права 

– це процес, який має на меті досягнення зближення з правом ЄС чи іншої 

міжнародної організації, і передбачає застосування багатьох методів та 

способів задля досягнення мети перенесення acquis ЄС у правові системи 

третіх країн. Учений також вважає, що особливими рисами поняття 

«транспозиція» права в царині зовнішніх відносин ЄС є «матеріальні» і 

«процесуальні способи» перенесення acquis ЄС у правові системи третіх країн 

[164].   

На нашу думку, не можна погодитись з позицією Р. Петрова, оскільки 

«адаптація», «зближення», «гармонізація» законодавства, на відміну від 

«транспозиції», не мають на меті перенесення acquis у правопорядки третіх 

країн, а спрямовані на приведення національного законодавства у 

відповідність із правом ЄС. Тобто, третя країна залишає за собою право на 

вибір способів гармонізації. 

На термінологічну неузгодженість, що існує в українському 

законодавстві, звертає увагу і Н. Верлос, яка обґрунтовує думку, що до 

більшості вищезгаданих процесів може бути застосоване загальне 

доктринальне поняття «рецепція» [16]. Однак ми не можемо погодитись із 

цим поглядом з огляду на те, що із формально-юридичної точки зору текст 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС використовує різні терміни. Отже, 

механізми імплементації можуть різнитися в УА залежно від мети 
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наближення законодавства. Щодо положень розд. IV «Торгівля і питання, 

пов’язані з торгівлею», то основними інструментами імплементації є 

регуляторне наближення та транспозиція.   

Проаналізувавши положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 

можна прийти до висновку, що в угоді йдеться про різні терміни для 

визначення одного й того самого процесу. Більшість науковців, зокрема 

Н. Малишева, зазначають, що термін «гармонізація» найбільш адекватно 

характеризує процес приведення національного законодавства у відповідність 

із приписами права ЄС [118]. При цьому гармонізація може відбуватися у 

різних формах: адаптація законодавства, імплементація, стандартизація тощо. 

На думку В. Муравйова, можна припустити, що йдеться про різні 

способи визначення одного й того ж процесу, який охоплюється загальним 

доктринальним поняттям «гармонізація». Учений вважає, що термін 

«гармонізація» найбільш адекватно характеризує мету цього процесу: 

узгодити національні норми таким чином, щоб вони створювали однакові 

правові умови для діяльності суб’єктів господарювання в межах спільного 

ринку ЄС [43, с. 494]. 

Загалом, можна виокремити кілька способів гармонізації: 

 приєднання України до міжнародно-правових документів, що 

закріплюють міжнародні стандарти у певній галузі; 

 узгодження положень національних нормативно-правових актів із 

приписами постанов інститутів ЄС; 

 взаємне визнання національних стандартів Україною та ЄС [44]. 

Ще один представник української доктрини права ЄС – І. Яковюк, 

наголошує, що у праві об’єднання гармонізацію у широкому розумінні 

визначають як заміну різних національних правових політик єдиною спільною 

правовою політикою ЄС у відповідних сферах. У цьому контексті 

гармонізація передбачає процес спільного, узгодженого розвитку 
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національних систем права, усунення існуючих між ними суперечностей та 

формування мінімальних правових стандартів шляхом утвердження спільних 

правових принципів з метою зближення не просто систем права і 

законодавства, а й національних правових систем загалом. Водночас таке 

зближення через низку об’єктивних чинників (політико-правова унікальність 

держав) не досягає ступеня абсолютної ідентичності права держав-членів та 

права Євросоюзу. У вузькому ж розумінні гармонізація у праві ЄС – це 

предметне наближення національних правових приписів до встановлених 

союзом юридичних стандартів шляхом скасування відмінностей у 

національному законодавстві [227]. 

Підтримуючи подані точки зору, зазначимо, що аналіз змісту 

відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС спонукає до 

висновку про те, що такі терміни, як «приведення у відповідність», 

«узгодження», «наближення», «зближення», «досягнення сумісності 

законодавства України із законодавством ЄС» дійсно вживаються в її тексті 

як синонімічні. З огляду на це, як такі вони розглядаються і в межах нашого 

дослідження. 

Отже, вищезазначені терміни характеризують один і той самий процес 

приведення у відповідність чинних законів та майбутнього законодавства 

України до acquis ЄС, метою чого є узгодження національних норм таким 

чином, щоб в обох випадках вони створювали однакові правові умови для 

діяльності суб’єктів господарювання в межах внутрішнього ринку. 

Реалізація положень щодо правового наближення вимагає ухвалення 

правових актів, створення необхідних інституційних механізмів і здійснення 

відповідних дій як на міжнародному рівні у взаємовідносинах сторін, так і в 

правопорядку України та ЄС. 

Наближення законодавства може відбуватися поетапно, а тому 

початкове часткове наближення може бути цілком прийнятним за умови 
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послідовного планування подальшого наближення з дотриманням кінцевих 

термінів. 

Можна зробити висновок, що за своєю суттю в широкому розумінні 

спостерігається процес «європеїзації» відповідно до викладеного у ст. 474 

УА загального зобов’язання стосовно того, що «Україна здійснюватиме 

поступове наближення свого законодавства до права ЄС». 

Одним із поширених у європейській доктрині підходів до зближення 

правових систем держав – членів ЄС є використання поняття «європеїзації» 

для відображення змін, які виникають на національному рівні внаслідок 

європейської інтеграції держав-членів [348]. Такі зміни зазвичай пов’язані з 

процесом гармонізації правових систем, запровадження спільних принципів 

регулювання та формування системи єдиних європейських інститутів. 

Водночас певні українські фахівці звертають увагу на відмінності у 

застосуванні термінів «гармонізація» та «адаптація». Зокрема, на думку 

О. Головко, термін «гармонізація» коректніше вживати для позначення 

процесу наближення правових приписів держав – членів ЄС до встановлених 

Євросоюзом стандартів шляхом скасування відмінностей у національному 

законодавстві (тобто для позначення процесу законодавчого зближення 

всередині об’єднання) [30]. Для обґрунтування своєї позиції автор 

посилається на те, що саме цим терміном оперують установчі договори ЄС 

(зокрема, ст. 114, 115 ДФЄС). Проте щодо співвідношення понять 

«гармонізація», «наближення», «узгодження» та інших О. Головко вважає, що 

між ними немає суттєвих термінологічних і предметних відмінностей. Такий 

висновок учена робить, спираючись на спеціальні дослідження, що 

проводились у межах європейських інтеграційних об’єднань стосовно ст. 94 

та 95 Договору про заснування Європейського співтовариства (нині ст. 114 

Договору про функціонування ЄС). Натомість термін «адаптація», на її думку, 

має застосовуватися для характеристики процесу приведення національного 
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законодавства третіх країн у відповідність до правових стандартів ЄС (тобто 

за межами об’єднання) [30]. Вона це пояснює тим, що за своєю суттю 

адаптація – це одностороннє зобов’язання до дії, а не досягнення певного 

результату (endeavours clause), оскільки відсутність результатів не вважається 

порушенням державою-партнером узятих на себе зобов’язань. Із цією 

позицією не можна погодитись, оскільки термін адаптація також широко 

використовується у праві ЄС як синонім гармонізації. 

Адаптація як процес полягає в постійному вдосконаленні національного 

законодавства шляхом ухвалення відповідних нормативно-правових актів та 

забезпеченні їх повного і неухильного виконання, формуючи, за висловом 

А. Лазовського, у першому випадку формальний вимір адаптації, а у другому 

– її реальний вимір [425]. Крім того, учений продовжує наукову аргументацію 

й далі, беручи за основу поділ гілок влади, які активно здійснюють адаптацію 

національного права до правових стандартів ЄС. Так, А. Лазовський 

виокремлює законодавчу, виконавчу та судову адаптацію. Кожній із цих форм 

адаптації властиві відповідні методи їхнього проведення, які з погляду 

правової науки характеризуються як правотворчі, правозастосовні та 

правотлумачні. Участь національного законодавця в особі вищого 

представницького органу держави – парламенту, який використовує 

національні (законотворчість) та міжнародні (зокрема надання згоди на 

схвалення міжнародних договорів) механізми правотворчості у процесі 

адаптації є, безумовно, визначальним чинником її успішного й ефективного 

проведення. З огляду на викладене вище законодавчу адаптацію слід вважати 

базовою, оскільки оновлення існуючої системи національного законодавства 

та створення нової нормативно-правової бази є складовою успішного 

проведення реформ у державах – партнерах ЄС. 

Однак більшість науковців використовує термін «гармонізація» як 

узагальнювальний [146]. За словами В. Муравйова, як свідчить практика 
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діяльності європейських організацій, незважаючи на використання різних 

термінів, ідеться по суті про один і той же процес приведення національного 

законодавства у відповідність до приписів права європейських інтеграційних 

організацій [139]. Тому, погоджуючись із цими міркуваннями, вважаємо за 

доцільне використовувати узагальнюючий термін «гармонізація» для 

дослідження процесу, який би наближав правові умови для діяльності 

суб’єктів господарювання до права Євросоюзу. В. Муравйов, аналізуючи 

гармонізацію, визначає, що положення УА щодо гармонізації мають рамковий 

характер, а їхня реалізація вимагає ухвалення правових актів, створення 

необхідних інституційних механізмів і відповідних дій як на міжнародному 

рівні, так і в межах правопорядку України [146]. 

Угода про асоціацію принципово розширює сфери правового 

регулювання, що потребують адаптації законодавства України до acquis ЄС та 

закріплення деталізованих переліків законодавчих актів Євросоюзу, що 

підлягають запровадженню в Україні із чітко визначеними термінами їхнього 

прийняття. Для зближення України із правовим простором Європейського 

Союзу необхідно прийняти нові або внести відповідні зміни до багатьох 

законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в 

різних сферах життєдіяльності нашого суспільства. Це означає, що все 

законодавство України має бути модифікованим відповідно до міжнародних 

принципів і стандартів та наближеним до права ЄС [146]. 

Зближення законодавства третьої країни із законодавством ЄС може 

здійснюватися шляхом ухвалення загальних правил і мінімальних стандартів, 

метою яких є сприяння зростанню конкурентоспроможності економіки 

третьої країни в ЄС. Зближуючи національне законодавство із законодавством 

ЄС, третя країна може використовувати методи гармонізації та взаємного 

визнання, тобто прийняти технічні санітарні та промислові стандарти 
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Євросоюзу, гармонізувати власне законодавство із загальними правилами, 

встановленими директивами ЄС.   

Угода про асоціацію між Україною та ЄС містить значно більше, 

порівняно із попередньою угодою (УПС), жорстких зобов’язань щодо 

гармонізації законодавства із правовими актами союзу, що підтверджується як 

формулюваннями відповідних статей, так і встановленням чітко визначених 

термінів проведення заходів із гармонізації. Наприклад, у ст. 56 угоди 

закріплено: «Україна вживає необхідних заходів з метою поступового 

досягнення відповідності з технічними регламентами ЄС і системами 

стандартизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та 

ринкового нагляду ЄС і зобов’язується дотримуватися принципів і практик, 

викладених в актуальних рішеннях та регламентах ЄС. Для досягнення цієї 

мети Україна повинна відповідно до графіку, викладеного у додатку III до 

Угоди, імплементувати відповідні положення acquis ЄС до свого 

законодавства». У ст. 138 угоди встановлюється: «Україна узгоджує своє 

законодавство, в тому числі адміністративні, технічні та інші норми у сфері 

міжнародного морського транспорту з відповідними нормами, прийнятими 

ЄС, у тій мірі, у якій таке законодавче наближення сприятиме цілям 

лібералізації, взаємному доступу Сторін на ринки і руху пасажирів та 

вантажів. Це наближення розпочнеться з дати підписання Угоди та поступово 

поширюватиметься на всі елементи acquis ЄС, згадані у Додатку XVII до 

Угоди». Також терміни впровадження acquis ЄС визначені, наприклад, у 

ст. 151 та 152 (у них так само є посилання на дорожню карту із часовими 

графіками та поетапними результатами, яких Україна має досягти). 

Подібними є й положення інших частин Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС, які стосуються гармонізації законодавства України з acquis ЄС в окремих 

сферах їхнього співробітництва. Навіть більше, деякі статті угоди спонукають 

Україну до гармонізації не тільки існуючого, а й майбутнього національного 
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законодавства з acquis ЄС. Крім того, у певних сферах наголошується на 

необхідності враховувати зміни в acquis ЄС, якщо такі відбуватимуться під 

час проведення заходів з гармонізації (відповідна вимога міститься, 

наприклад, у ст. 153, яка стосується наближення законодавства України до 

законодавства ЄС у сфері державних закупівель). 

Отже, з наведеної доктринальної дискусії можна зробити висновок про 

неоднозначність уживання зазначених термінів у доктрині. У практичній 

площині складається враження, що в тексті Угоди про асоціацію з Україною 

йдеться про різні способи реалізації одного й того самого процесу, головною 

метою якого є створення однакових правових умов для суб’єктів співпраці 

України та ЄС. Різна термінологія, що застосовується у різних розділах угоди, 

свідчить про різний механізм доступу до ринку, який пропонується Україні. 

Так, зокрема, одним з унікальних елементів торговельної частини Угоди про 

асоціацію є безпрецедентні форми «інтеграції» до внутрішнього ринку ЄС у 

сфері послуг, заснування підприємницької діяльності та державних 

закупівель. Цими положеннями передбачається, що юридичні особи України 

розглядаються таким же чином, як юридичні особи держав – членів ЄС 

(ст. 88, 148 УА) на основі принципу національного режиму. 

Відповідно до УА, Україна зобов’язується перейняти та практично 

впровадити acquis – законодавчі норми, правила та технічні стандарти ЄС. В 

обмін на це Україна поступово ставатиме частиною внутрішнього ринку ЄС. 

Ступінь цієї інтеграції залежить від амбіцій та спроможності України 

досягнути взаємної лібералізації через адаптацію acquis. 

Механізми гармонізації різняться в угоді про асоціацію залежно від 

мети наближення законодавства й отриманого результату. Якщо йдеться про 

обумовленість доступу до ринку (щодо положень, уміщених до розд. IV 

«Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею»), то застосовуються терміни 

«регуляторне зближення», «транспозиція» тощо. А положення, уміщені до 
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розд. V УА «Економічне та галузеве співробітництво», стосуються 

гармонізації законодавства тих сфер, які є дотичними до сфери торгівлі, та не 

зумовлюють доступу до ринку. У відповідних сферах, що входять до 

зазначеного розділу, наводяться відсилання до додатків із зазначенням 

переліку актів права ЄС (acquis), які мають бути імплементовані Україною, та 

відповідні терміни.  

Окрім цього, слід узяти до уваги, що конкретна сфера гармонізації в 

Угоді про асоціацію між Україною та ЄС зумовлює різний підхід. Наприклад, 

сфера статистики передбачає «поступову гармонізацію»; сфера надання 

послуг (торгівля послугами) – системну транспозицію, що зумовлює 

поступову взаємну лібералізацію; сфера фінансових послуг передбачає повну 

системну гармонізацію та впровадження відповідних актів ЄС у національне 

законодавство, яка приводить до лібералізації ринку; сфера соціальної 

політики та зайнятості – поступове наближення до права, стандартів та 

практики ЄС. 

На кожному зі згаданих рівнів можна виокремити кілька способів 

гармонізації законодавства [43; 44]. По-перше, це приєднання України до 

правових актів, які закріплюють міжнародні стандарти у тій чи іншій галузі. 

Серед основних сфер, у яких гармонізація здійснюється шляхом 

приєднання до міжнародних зобов’язань у певній галузі, УА визначає захист 

права на інтелектуальну власність, енергетику, статистику, транспорт, 

промислову й підприємницьку політику, фінансові послуги, трудові та 

соціальні відносини, комунікації, охорону довкілля, боротьбу проти 

відмивання грошей та фінансування тероризму, протидію незаконному обігові 

наркотиків, боротьбу зі злочинністю та корупцією, боротьбу з тероризмом, 

правову співпрацю, митну справу, заснування компаній, інвестиції, 

управління державними фінансами. 



 

 

281 

Важливо, що гармонізація українського законодавства з правом 

Євросоюзу шляхом приєднання до міжнародних стандартів може 

поширюватися також на сектори, співпраця в яких не передбачається 

положеннями УА. Це стосується, насамперед, сфери трудових і соціальних 

відносин, міжнародного приватного права тощо. Зокрема, держави – члени 

Євросоюзу регулюють своє співробітництво у сфері трудових і соціальних 

відносин не тільки на основі створення норм права ЄС, а й за допомогою 

міжнародних конвенцій, які приймають у рамках Міжнародної організації 

праці. 

Другий спосіб передбачає узгодження положень національної 

нормативної бази з положеннями актів інститутів Євросоюзу, що набуває 

форми прийняття національних правових актів, положення яких мають 

відповідати нормам права ЄС. 

Ще одним способом гармонізації, передбаченим Угодою про асоціацію, 

є взаємне визнання сторонами правил іншої сторони. В угоді цей спосіб 

гармонізації передбачено для процедур сертифікації продукції, визнання 

кваліфікацій, електронної комерції (ст. 70, 106, 140). 

При розробці законодавства й ухваленні рішення щодо наближення до 

acquis необхідно враховувати об’єкт юридичної дії, а не назву або тип норм у 

проекті. Об’єкт юридичної дії визначається не суто на підставі сутності норм 

проекту, але також з урахуванням юридичних наслідків, особливо в тих 

випадках, коли використовуються методи дерегуляції та реорганізації. 

З огляду на це необхідно приділяти належну увагу положенням чинного 

законодавства, які слід скасувати або змінити. Розробка національного 

законодавства має керуватися національними конституційними нормами 

щодо законодавчої процедури. Суттєвою ознакою процесу гармонізації 

законодавства є те, що ці заходи мають бути сумісними з acquis та 

національною системою законодавства. Для належного виконання процесу 
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гармонізації законодавства розробник повинен брати до уваги й ураховувати 

рівень розвитку країни та відповідну позицію системи законодавства з 

погляду адміністративних (наприклад, наявність підготовленого персоналу) та 

фінансового боку а також з точки зору тих, хто використовує зазначене 

законодавство. 

При визначенні масштабів і пріоритетних напрямів гармонізації, 

наближення має зосереджуватися, насамперед, на acquis, що стосується цих 

галузей, щоб уникнути дисперсії апроксимаційної активності. 

Апроксимаційна робота щодо певного правового заходу може бути 

загалом поділена на такі кроки: 

1. Визначення відповідного національного законодавства, включаючи 

підпорядковане виконання актів. У випадку, коли є відповідне законодавство, 

воно перевіряється з метою виявлення невідповідностей, що підпадають під 

положення, які повинні бути гармонізовані. Це робиться наряду з порівнянням 

національних приписів із положеннями acquis. 

2. Вибір відповідних засобів, методу та техніки відповідно до їхньої 

актуальності. Якщо потрібно більше одного засобу, методу або техніки, то 

така комбінація можлива. 

3. Наближення самих положень. 

4. Перевірка невідповідності в межах юридичних заходів. Цей крок 

особливо важливий, коли вибраним методом наближення є реорганізація. 

5. Застосування національного законодавства до національної правової 

системи. 

6. Оцінка рівня відповідності проекту акта рівносильним положенням 

acquis. 

Під час цього процесу важливо, насамперед, проаналізувати первинне 

та вторинне законодавство ЄС. Після цього незамінним кроком є пошук 

правозастосовної практики Європейського Союзу. 



 

 

283 

Відповідно, Угодою про асоціацію між Україною та ЄС передбачено 

механізм прозорості й обміну інформацією, який надає можливість динамічно 

слідкувати за законодавством ЄС та вносити відповідні зміни до свого 

внутрішнього законодавства. Згідно зі ст. 67 УА визначені структури 

Євросоюзу зобов’язані інформувати Україну про зміни у праві об’єднання. Це 

дасть змогу уникнути невідповідності національних норм нормам права ЄС та 

підвищити ефективність реалізації положень права об’єднання в 

національному порядку України. Зрештою, досягається основна мета 

гармонізації – створення однакових правових умов для суб’єктів, діяльність 

яких регулюється базовими гармонізованими нормами [106]. 

Наразі в Україні вже зроблено перші практичні кроки на шляху до 

гармонізації окремих галузей національного законодавства із правом 

Євросоюзу. У деяких із них уже ухвалено окремі закони чи підготовлено 

законопроекти, спрямовані на створення умов діяльності суб’єктів 

господарювання, аналогічних тим, які є в Євросоюзі. До таких сфер можна 

віднести правила конкуренції, промислове та митне законодавство [11], 

інтелектуальну власність [128], технічні правила і стандарти тощо. 

Слід, однак, ураховувати, що процес гармонізації законодавства нашої 

держави із правом європейських інтеграційних організацій має свої 

особливості, зумовлені рівнем відносин між партнерами. Те, що УА не 

передбачає підготовки до приєднання України до Європейського Союзу, 

визначає межі співробітництва сторін у правовій галузі й, зокрема, у сфері 

гармонізації законодавства. Як засвідчує практика здійснення гармонізації на 

рівні Євросоюзу, а також у відносинах об’єднання з іншими країнами, 

особливо з тими, що мають із ЄС угоди про асоціацію, майже неможливим 

виявляється чітке визначення меж цього процесу. Отже, на думку 

В. Муравйова Україна має достатньо широкі можливості для форсування чи, 

навпаки, призупинення процесу гармонізації своїх правових норм із правом 
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Євросоюзу, це стосується безпосередньо цілей, засобів та організаційно-

правового механізму гармонізації [146]. 

Крім того, УА враховує концепцію динамічного зближення 

законодавства України із правом ЄС, норми якого не є статичними і постійно 

змінюються. До того ж процедура адаптації за Угодою про асоціацію між 

Україною та ЄС передбачає не лише узгодження вітчизняного законодавства, 

а й практики його застосування, що, зазвичай, найбільш детально 

відображається у рішеннях Суду ЄС [107, с. 358]. 

На національному рівні з боку уряду України було прийнято План 

заходів українського уряду щодо імплементації Угоди про асоціацію України 

з Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми 

державами-членами на 2014–2017 рр., що містить 488 пунктів і займає 121 

сторінку. Згідно з текстом плану, затвердженим розпорядженням Кабінету 

Міністрів № 847-р від 17 вересня 2014 р. [573] з урахуванням поточних 

унесених змін, заходи розбито на шість розділів, що відповідають розділам 

угоди: від політичного діалогу та реформ до юстиції, торгівлі, економічної та 

фінансової співпраці. 

У жовтні 2017 р. був прийнятий оновлений спеціальний План заходів з 

імплементації Угоди про асоціацію, який оприлюднили у березні 2018 р. 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 110).  За 

своєю суттю зазначений документ є наймасштабнішою системною та 

комплексною програмою дій, що повинні виконати органи виконавчої влади з 

метою реалізації зобов’язань за угодою про асоціацію. 

Започатковано системну роботу з наближення законодавства України до 

права ЄС, та впровадження зобов’язань, передбачених угодою. 

Міністерствами, центральними органами виконавчої влади, такими як 

Міністерство економічного розвитку та торгівлі, Міністерство аграрної 

політики та продовольства, Міністерство інфраструктури, Міністерство 
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юстиції, Міністерство соціальної політики, Антимонопольний комітет 

України, Державний комітет телебачення та радіомовлення, Державна служба 

з надзвичайних ситуацій та іншими розробляються галузеві плани 

імплементації актів законодавства ЄС – директив і регламентів Європейського 

парламенту та Ради, що надалі, відповідно, схвалюються розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України. 

Остаточна кількість актів законодавства, які мають бути 

імплементовані, може дещо змінюватись, оскільки застосування 

комплексного підходу до імплементації зобов’язань у відповідній сфері може 

потребувати внесення до відповідних планів додаткових актів законодавства 

ЄС, зокрема, терміни впровадження яких угодою не визначені. Крім того, 

частина зобов’язань буде виконуватися згідно з відповідними дорожніми 

картами, підготовка яких передбачена безпосередньо УА. 

Формування правового поля держави є тривалим соціальним процесом, 

що органічно пов’язаний зі змінами в усіх інших сферах життя суспільства. 

Штучно прискорити цей процес неможливо, але потрібно створити йому 

режим найбільшого сприяння. На думку Л. Луць ефективнішому процесу 

наближення правового поля держави до стандартів права ЄС, а також 

створенню єдиної, цілісної системи законодавства України сприятиме 

комплексне втілення низки заходів, серед яких: 

 розробка «гармонограм» – графіків роботи з гармонізації 

законодавства для окремих галузей права; 

 ухвалення необхідних кодексів; 

 створення українсько-європейського глосарію юридичної термінології; 

 підготовка фахівців із європейського права, лінгвістів, активне 

залучення іноземних експертів і максимальне використання технічної 

допомоги ЄС щодо адаптації; 
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 поглиблення співпраці з міжнародними організаціями [114; 113, 

с. 146]. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що під час 

укладання міжнародних договорів Україна має юридичне зобов’язання 

узгоджувати норми внутрішнього та міжнародного права, виконуючи 

загальновизнаний принцип міжнародного права pacta sunt servanda. У 

внутрішньодержавному праві має чітко визначатися статус міжнародно-

правових норм у внутрішньодержавних відносинах, що сприятиме зближенню 

багатьох міжнародно-правових і конституційно-правових інститутів. 

Для ефективності правового механізму взаємодії ЄС та України 

важливо сформувати систему правових засобів і заходів, які забезпечували б 

інтеграційні процеси на кожній зі стадій відповідними способами. Така 

система заходів має передбачати: 

 порівняльно-правове дослідження правових систем ЄС та України, 

виявлення їхніх особливостей; 

 визначення оптимальних форм гармонізації, уніфікації і відповідних 

засобів їхнього здійснення; 

 визначення видів і рівнів гармонізації й уніфікації та сфер і меж 

їхнього застосування; 

 виявлення умов здійснення цих процедур; 

 узгодження термінології, створення словників термінів і понять. 

 

6.2. Організаційно-правовий механізм імплементації Угоди про 

асоціацію у правовій системі України 

 

Угода про асоціацію має для України цілу низку наслідків як 

правового, так й інституціонального характеру. 

Зазначимо, що успішна реалізація євроінтеграційної політики можлива 

лише за умов системного використання механізмів здійснення політики 
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органами державної влади [99, 105], а саме: політичного (формування 

політики), інституційно-організаційного (забезпечення відповідними 

інституціями й організаціями їх ефективного функціонування), економічного 

(фінансове забезпечення), правового (нормативно-правове забезпечення), 

інформаційного (інформаційно-аналітичне забезпечення реалізації 

євроінтеграційної політики).  

Питання наявності ефективного органу з питань європейської 

інтеграції – основне для забезпечення успішності процесу загалом. Отже, 

проаналізуємо систему центральних органів державної влади, що наділені 

повноваженнями у сфері імплементації УА. 

Повноваження Президента України, передбачені ст. 106 Конституції 

України щодо забезпечення державної незалежності, національної безпеки 

держави, представлення держави в міжнародних відносинах та керівництва 

зовнішньополітичною діяльністю держави є важливими в контексті цілей 

політичного діалогу, передбаченого УА (ст. 4): 

 поглиблення політичної асоціації та зміцнення політико-безпекової 

конвергенції та ефективності; 

 сприяння міжнародній стабільності та безпеці на основі ефективної 

багатосторонності; 

 посилення співпраці та діалогу між сторонами з питань міжнародної 

безпеки й антикризового управління, зокрема, з метою реагування на 

глобальні й регіональні виклики й основні загрози; 

 розвиток діалогу та поглиблення співробітництва між сторонами у 

сфері безпеки й оборони. 

Зазначені питання розглядаються на самітах Україна – ЄС як форумах 

політичного діалогу та діалогу з питань політики на найвищому рівні, у яких 

бере участь Президент України. 
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Крім того, Президент України реалізував свої повноваження щодо 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворивши 

Національну раду реформ. Відповідно до положення про Національну раду 

реформ (Указ Президента України від 13 серпня 2014 р. № 644/2014): 

«Рішення Національної ради реформ в разі потреби реалізуються шляхом 

видання в установленому порядку актів Президента України, внесення 

Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних 

законопроектів або взяття відповідними членами Національної ради реформ 

публічних зобов’язань реалізувати право законодавчої ініціативи, право 

ініціативи у прийнятті актів Кабінету Міністрів України, ініціювати 

прийняття актів Національного банку України, що оформлюються 

публічними угодами таких членів Національної ради реформ». 

Важливу роль тут відіграє також законодавчий орган країни. 

Регламентом Верховної Ради України передбачено, що Комітет з питань 

європейської інтеграції розглядає законопроекти на предмет їхньої 

відповідності міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері 

європейської інтеграції (ст. 93). Ці висновки комітет повинен надати 

головному комітету, відповідальному за розгляд законопроекту, упродовж 

21 дня. 

Інституційна та функціональна складові системи координації в гілці 

виконавчої влади складаються з таких рівнів: 

 Кабінет Міністрів України, який спрямовує, координує та контролює 

діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; 

 Урядовий комітет з питань європейської, євроатлантичної інтеграції, 

міжнародного співробітництва та регіонального розвитку (Постановa КМУ від 

11.05.2016 № 330); 

 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції 

Секретаріату Кабінету Міністрів України (далі – Урядовий офіс), який 



 

 

289 

виконує низку функцій з координації, моніторингу та контролю підготовки й 

виконання програмних документів, експертизи проектів нормативно-правових 

актів, а також здійснює функції секретаріату Ради та Комітету асоціації 

Україна – ЄС; 

 заступники міністрів з питань європейської інтеграції та профільні 

підрозділи міністерств, відповідальні за формулювання та реалізацію 

державної політики у сферах своєї компетенції, підготовку проектів актів 

законодавства у сфері європейської інтеграції та їхню імплементацію, 

взаємодію з відповідними структурними підрозділами інституцій та 

агентств ЄС. 

Урядовому офісу в інституційному забезпеченні адаптації українського 

законодавства відводиться центральна роль, оскільки він наразі фактично 

забезпечує координаційну роль адаптації законодавства у рамках завдань із 

виконання УА. 

Урядовий офіс був створений 13 серпня 2014 р. згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України № 346 як окремий структурний підрозділ 

Секретаріату Кабінету Міністрів України. Основними його завданнями є 

забезпечення діяльності у сфері європейської інтеграції Кабінету Міністрів 

України, прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністра України, до 

компетенції якого віднесено питання європейської інтеграції. Безперечно, 

поява такої установи – прогресивний крок, однак статус і функції Урядового 

офісу переважно «координуючі». Зокрема, він не розробляє законопроекти, не 

має права законодавчої ініціативи (подання проектів нормативно-правових 

актів на розгляд Кабінету Міністрів), не веде переговори з європейською 

стороною на вищих рівнях, не має права давати доручення іншим органам 

державної влади (лише через прем’єр-міністра і лише у виняткових 

випадках). Основним його завданням є моніторинг загальної ситуації, що, 
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вважаємо, недостатньо для ролі єдиного і головного координатора 

євроінтеграції у країні. 

Варто зауважити, що проекти актів законодавства розглядаються на 

Урядовому комітеті з питань європейської, євроатлантичної інтеграції, 

міжнародної співпраці та регіонального розвитку, який засідає щотижня. 

Координацію роботи з підготовки проектів, а також їхню експертизу здійснює 

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції 

Секретаріату Кабінету Міністрів України. Урядовий офіс на постійній основі 

взаємодіє з міністерствами, у яких утворено інститут заступників міністрів з 

питань європейської інтеграції. 

Офіс також є певним модератором між міністерствами й експертами 

Європейської комісії. Водночас відповідальність за якість і вчасність 

виконання заходів, їхню відповідність праву ЄС або іншим міжнародним 

стандартам несуть безпосередньо міністерства. 

Організаційне, експертно-аналітичне й інформаційне забезпечення 

діяльності Кабінету Міністрів України у сфері європейської та 

євроатлантичної інтеграції здійснюється Урядовим офісом. У сфері 

європейської інтеграції він володіє повноваженнями щодо: 

 розроблення та здійснення заходів із виконання УА, інших 

міжнародних договорів України та домовленостей між Україною та 

Європейським Союзом; 

 співробітництва між Україною та Європейським Союзом, а також 

державами – членами ЄС відповідно до їхніх повноважень за Договором про 

функціонування Євросоюзу; 

 адаптації законодавства України до права ЄС (acquis ЄС); 

 виконання міжнародних договорів України і домовленостей між 

Україною та Європейським Союзом; 
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 діяльності двосторонніх органів, передбачених УА та іншими 

міжнародними договорами України; 

 цільового спрямування бюджетного фінансування;  

 залучення та використання міжнародної допомоги Європейського 

Союзу та інших донорів, спрямованої на підтримку виконання завдань; 

 інформування громадськості; 

 залучення громадян до процесу прийняття Кабінетом Міністрів 

України, іншими органами виконавчої влади відповідних рішень. Урядовий 

офіс відповідно до покладених на нього завдань проводить експертизу 

проектів нормативно-правових актів, інших документів, внесених Кабінету 

Міністрів України, на предмет їхньої відповідності програмним документам у 

сфері європейської інтеграції та цілям УА, за результатами готує висновки і 

рекомендації та експертизу проектів нормативно-правових актів, інших 

документів, внесених Кабінетові Міністрів України, на предмет їх 

відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, зокрема 

міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) (абз. 2, 12 

п. 4 Положення про Урядовий офіс координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України). 

Варто відзначити в порівняльному аспекті, що у державах – членах ЄС 

і державах, з якими є відносини асоціації, існують різні методи перевірки 

відповідності проектів законодавства: від стислого порівняльного аналізу до 

ґрунтовної перевірки фактичної відповідності. Єдиного підходу немає, у 

кожній країні є свої особливості. Отже, важливо наголосити, що перевірку 

необхідно проводити поетапно і безперервно, поки проект акта проходить 

різні стадії законотворчості. У цьому зв’язку в Урядовому офісі вже наявний 

певний досвід проведення такої експертизи, яка має базуватися на основах 

спеціально розробленої методології [54]. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011
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Для ефективної імплементації положень Угоди про асоціацію між ЄС 

та Україною необхідна їхня висококваліфікована імплементація, насамперед, 

державними органами. В Україні діє централізовано-урядова модель 

євроінтеграційного механізму, яка передбачає, що завдання щодо 

горизонтальної координації європейської інтеграції можуть виконуватися 

підрозділом, створеним безпосередньо в апараті уряду. Таким інституційним 

механізмом, покликаним забезпечувати реалізацію та імплементацію Угоди 

про асоціацію України з ЄС є Урядовий офіс координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

У механізмі координації забезпечення реалізації питань європейської 

інтеграції в центральних органах виконавчої влади помітний значний прогрес, 

що свідчить про стрімке євроінтеграційне прагнення України: у кожному 

міністерстві уведена посада заступника міністра з питань європейської 

інтеграції, створено спеціальні підрозділи, які відповідають за 

євроінтеграційний напрям. Однак існують приклади покладання питань 

європейської інтеграції на непрофільні структурні підрозділи або одразу на 

кілька різних структурних підрозділів, як то в Міністерстві фінансів України, 

де євроінтеграційні функції здійснює Департамент боргової та міжнародної 

фінансової політики та Департамент фінансової політики. Крім того, в 

окремих органах не визначено структурний підрозділ, відповідальний за 

питання європейської інтеграції. Щодо центральних органів виконавчої влади 

зі спеціальним статусом, то тільки у трьох із п’яти органів створені спеціальні 

відділи, департаменти, що відповідають за євроінтеграційну політику. Так, 

необхідно створити орган, який би відповідав за євроінтеграцію у Фонді 

державного майна й Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України, і це сприяло б ефективнішій та динамічнішій 

реалізації положень УА. Показовим у цьому сенсі є приклад Національного 

агентства України з питань державної служби, при якому було утворено 
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Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, і який 

у своїй роботі забезпечує організацію співпраці державних органів України з 

державними органами країн – членів ЄС з метою обміну досвідом та надання 

допомоги в питаннях державного управління та адаптації законодавства 

України до законодавства співтовариства. З огляду на це створення системи 

органів, підрозділів, які би відповідали за питання євроінтеграції в 

центральних органах виконавчої влади ще потребує уваги та доопрацювань з 

боку уряду. Слід звернути особливу увагу на те, що наразі найголовнішою 

проблемою залишається відсутність у більшості державних органів системи 

моніторингу й оцінки виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Діяльність двосторонніх органів асоціації, передбачених УА – Ради та 

Комітету асоціації, також нині знайшла відображення в урядових процедурах. 

У грудні 2014 р., напередодні першого засідання Ради асоціації, Кабінет 

Міністрів України постановив (Постанова № 700 від 10 грудня 2014 р.), що 

питання підготовки та проведення засідань цих органів розглядаються 

відповідно на спеціальному засіданні уряду та урядового комітету. На рівні 

організації підкомітетів створюються кластерні робочі групи, що складаються 

із представників міністерств. Відтак, існує механізм підготовки та 

попереднього схвалення проектів рішень Ради та Комітету асоціації. 

Програмний вимір складається з базових документів, серед яких 

первісно був прийнятий План заходів з імплементації Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС на 2014–2017 рр. (затверджений розпорядженням КМУ 

від 17 вересня 2014 р. № 847-р) [573]. План передбачав завдання як 

організаційного, так і нормотворчого характеру. Завдання нормотворчого 

характеру доволі детально були прописані у системі планів імплементації 

актів права ЄС, які схвалювалися конкретними органами влади України. Ці 

плани імплементації конкретно визначали, що має зробити міністерство для 
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якісного втілення положень того чи іншого акта права ЄС, який необхідно 

впровадити на основі зобов’язань за угодою. 

Оновлений механізм імплементації УА був представлений у формі 

затвердження Постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. 

№ 1106 спеціального Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію, який 

був розроблений Урядовим офісом координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції разом із Мінекономрозвитку й іншими 

міністерствами, і має на меті підвищити ефективність координації та 

просування євроінтеграційного процесу. 

План заходів – це масштабний документ обсягом 1199 сторінок. У 

ньому сформульовані 1943 завдання, що охоплюють 27 сфер. За виконання 

завдань відповідальні 106 органів влади України. Кожне із зазначених завдань 

відповідає окремій статті угоди або імплементує визначені норми права 

(acquis) Європейського Союзу. 

Виконання Плану заходів передбачає внесення змін до нормативно- 

правових актів і розроблення нових з метою наближення законодавства 

України до права ЄС відповідно до зобов’язань у межах Угоди про асоціацію 

між Україною та Європейським Союзом. 

Міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші 

органи державного управління, відповідальні за виконання Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом, отримають змогу 

здійснювати послідовні й узгоджені заходи з метою своєчасної реалізації 

зобов’язань України в межах УА. 

Виконання Угоди про асоціацію з ЄС є основою програми реформ 

Кабінету Міністрів. Саме тому уряд докладатиме всіх зусиль для успішної 

реалізації УА загалом. Успішне виконання завдань дозволить поглибити 

роботу зони вільної торгівлі з ЄС, зокрема в найчутливіших сферах, а саме – у 

частині зменшення тарифних і технічних бар’єрів у торгівлі товарами, 
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відкриття доступу до ринків послуг і державних закупівель, наближення 

законодавства України до права ЄС. 

У лютому 2018 р. Кабінет Міністрів України спільно з Верховною 

Радою України напрацювали і схвалили Дорожню карту законодавчого 

забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом на 2018–2019 рр. Документ покликаний активізувати 

євроінтеграційні процеси в Україні. Дорожня карта є пакетом із 57 

законопроектів, які мають бути розглянуті у Верховній Раді України протягом 

двох років. 

Із процедурного погляду, усі інституційні елементи вбудовані в чинні 

структури та механізми, характерним прикладом чого є розгляд питань 

підготовки та проведення Ради і Комітету асоціації на засіданнях, відповідно, 

уряду та урядового комітету. У минулому ці питання розглядалися окремо на 

засіданнях українських частин двосторонніх органів (Ради та Комітету з 

питань співробітництва Україна – ЄС), що надалі потребувало додаткового 

оформлення їхніх рішень у межах урядових регламентних процедур. Ці дві 

характерні риси координаційного механізму дозволили уникнути створення 

окремого правового режиму для політики європейської інтеграції і заклали 

передумови для її остаточного оформлення як складової кожного конкретного 

напряму внутрішньої державної політики. 

На нашу думку, для України є корисним досвід Словацької Республіки у 

сфері розробки Методології адаптації, яка послугувала б елементарною 

теоретичною базою з європейського права та путівником у здійсненні 

адаптації для органів державної влади України, адже, як ми зазначали раніше, 

у Словаччині була розроблена Методологія правового наближення, що може 

послугувати зразком для української методології адаптації. Також необхідним 

є створення електронної бази даних моніторингу виконання програм з 

адаптації, на зразок Progress Editor у Словаччині. Наразі в Україні 
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імплементаційні плани та їхнє подальше затвердження відображається на 

електронній сторінці уряду, але ще не розроблений єдиний механізм 

відслідковування внесених змін до законодавства України та реалізації тих чи 

інших положень з адаптації законодавства ЄС до національного законодавства 

України. Такий механізм моніторингу може бути представлений у базі даних, 

яка мала б містити усі акти ЄС, що слід упровадити, національні заходи, 

стадію розробки проекту тощо. Вона значно спростила б моніторинг за 

виконанням програми, оскільки кожне міністерство могло б вносити в базу 

даних інформацію про розробку певних проектів, відстежувати стадію 

правотворчого процесу. Слушним також вважаємо розробку документа, який 

би визначав адміністративні потреби у фінансах і персоналі у процесі 

реалізації угоди про асоціацію. У зазначеному документі слід би було 

підрахувати потреби в кадровому забезпеченні для вдосконалення існуючих і 

створення нових інститутів, які мають імплементувати acquis, а також у 

подальшому необхідно реалізовувати положення документа шляхом 

проведення відповідних навчань персоналу, відправлення персоналу на 

стажування закордон, проведення курсів підвищення кваліфікації із 

залученням експертів із країн – членів ЄС або третіх країн, з якими укладено 

угоди про асоціацію і які імплементують acquis. 

Також для ефективної роботи щодо наближення законодавства України 

до права ЄС необхідним є підвищення якості оцінки відповідності 

законопроектів до законодавства Євросоюзу, із залученням професійних 

перекладачів, юристів-міжнародників, експертів із зазначених питань, як це 

зроблено на прикладі Словаччини, в євроінтеграційному механізмі якої 

існують спеціальні органи на рівні як парламенту так й уряду, що 

відповідають за проведення експертизи законопроектів та змін до адаптованих 

проектів на відповідність праву ЄС. 
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Щодо інституційного забезпечення реалізації Угоди про асоціацію 

України з ЄС та структурної побудови органів, які відповідають за реалізацію 

угоди, вкрай виваженим і доцільним є підхід Албанії, яка за п’ять років після 

набуття чинності угоди про асоціацію [653] настільки вдосконалила 

наближення свого законодавства, інституційних механізмів до acquis, що 

отримала 2014 р. офіційний статус країни – кандидата до вступу в ЄС. Так, на 

нашу думку, для України було б доцільним створення підрозділів, що 

опікуються виконанням УА в усіх міністерствах та інших центральних 

органах виконавчої влади, і які би лінійно координувалися з Урядовим офісом 

з питань європейської інтеграції та забезпечили б динамічніше й ефективніше 

виконання положень угоди про асоціацію. 

Також основною з питань імплементації УА стає проблематика 

моніторингу адаптації законодавства України. Зокрема, відповідно до п. 2 

ст. 475 угоди закріплено, що «моніторинг передбачає оцінку наближення 

законодавств України до права Європейського Союзу, як це визначено в цій 

Угоді, в тому числі аспекти виконання та впровадження». А згідно з п. 4 

ст. 475 УА «результати заходів з моніторингу, зокрема оцінки наближення 

відповідно до пункту 2 цієї статті, обговорюються у всіх відповідних органах, 

створених відповідно до цієї Угоди. Такі органи можуть приймати одностайно 

погоджені спільні рекомендації, які надаються Раді асоціації». Із цього 

приводу доречно погодитися з думкою В. Єршової, яка вважає за необхідне 

розробити «єдиний підхід до плану заходів, що стануть фундаментом для 

моніторингу та оцінки виконання УА» [49]. Дійсно, якщо для різних галузей 

національного законодавства, що вимагають адаптації з відповідними 

європейськими актами, можуть передбачатися різні плани самої адаптації, то 

в частині моніторингу цього процесу мають застосовуватися спільні підходи. 

Це надасть можливість уявляти стан адаптації по усій національній правовій 

системі загалом. На користь цьому служить і попередній досвід урядових 
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органів у частині підготовки та надання звітів з підготовки та виконання 

угоди. Прикладом можуть бути Звіти про виконання Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом за 2016, 2017 та 2018 рр. [54], що 

готувалися Урядовим офісом з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції за підтримки Представництва ЄС в Україні та проекту 

Association4U. 

  

6.3. Застосування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у 

національному правопорядку України 

 

Внесення до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС значної 

кількості сфер співпраці зумовлює потребу реалізації її положень за 

допомогою низки правових інструментів. До них належать, насамперед, 

міжнародні угоди, законодавчі й інші нормативні акти України, визнання 

Україною законодавчих актів і рішень Суду ЄС. Окрім цього, угода містить 

запозичені положення з установчих договорів про ЄС, а також значну 

кількість унесених до додатків актів інститутів Євросоюзу. Застосовуючи їх, 

Україна має враховувати відповідну практику ЄС у цих сферах. 

У наказі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 

України «Про затвердження Методики визначення критеріїв 

євроінтеграційної складової державних цільових програм» від 16 березня 

2005 р. № 62 у п. 2 згаданої методики, серед іншого, подано й чітке ви-

значення терміна «імплементація», під яким розуміють «здійснення, 

виконання державою міжнародних правових норм». 

Інакше кажучи, за суттю імплементація в цьому випадку є фактичною 

реалізацією міжнародних зобов’язань України на внутрішньодержавному 

рівні, що здійснюється способом гармонізації національного законодавства із 
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правом ЄС й у певних сферах шляхом трансформації норм права 

співтовариства в національні нормативно-правові акти. 

Характерним для процесу імплементації УА є поетапне та планомірне 

запровадження acquis у порядку пріоритетності, беручи до уваги досягнення 

першочергових цілей національного розвитку та двостороннього 

співробітництва, а також логіку імплементації. Останнє стосується випадків, 

коли запровадження певних норм або типів політики в межах європейської 

інтеграції не є можливим з огляду на відсутність системоутворюючих 

елементів. У такому випадку план імплементації має визначати необхідну 

послідовність проведення заходів. 

З метою заохочення України в досягненні цих далекосяжних цілей 

угода про асоціацію містить положення про зближення законодавства 

(«approximation clause») і так звані умовні застереження («conditionality 

clause») [164]. Умовні застереження широко використовуються в угодах між 

ЄС та іншими країнами. Застереження можуть передбачати доступ України до 

свобод внутрішнього ринку ЄС. Зазначені положення зовнішніх угод ЄС 

встановлюють особливі цілі (наприклад, надання безвізового режиму, статусу 

країни – кандидата на приєднання до ЄС), досягнення яких залежить від 

певних дій сторони угоди (таких як усунення торговельних бар’єрів та 

антиконкурентної практики), або ефективного функціонування стандартів 

демократії та ринкової економіки (таких як вільні та справедливі вибори і 

подолання корупції). 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС визначає пріоритетні галузі 

«acquis» («секторальний acquis»), що мають велике значення для лібералізації 

взаємної торгівлі. Зазначені пріоритетні сфери стосуватимуться імплементації 

«acquis» у сфері конкуренції і права державної допомоги (ст. 256 та 267), 

державних закупівель (ст. 153), забезпечення принципу недискримінації та 

лібералізації українського ринку послуг тощо (захист прав споживачів, 
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податки (ст. 353), технічні стандарти (ст. 56), санітарні та фітосанітарні заходи 

(ст. 64), захист довкілля (ст. 363). 

Отже, політика європейської інтеграції є складним і комплексним 

завданням у сфері забезпечення функціонування державного управління. 

Успішна організація управління євроінтеграційними процесами залежить від 

побудови певної системи управління та вироблення ефективних механізмів її 

функціонування. Для успішного руху в напрямі членства України в ЄС наразі 

потрібна централізація відповідальності за євроінтеграцію. Надзвичайно 

широкомасштабний характер Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка 

охоплює своїм регулюванням широке коло правовідносин у різних галузях та 

сферах суспільного життя, вимагає запровадження особливого 

організаційного механізму. Визначено, що в Україні функціонує досить 

розгалужена система органів влади, які реалізують зазначену політику. 

Реалізація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС залежатиме від 

національної імплементації угоди та визначення її статусу в системі джерел 

національного права. 

Як слушно зауважує Д. Терлецький, сприйняття та використання 

міжнародних договорів, унесення їх до складу національного законодавства 

як безпосередніх джерел правових норм, що регламентують поведінку 

суб’єктів національного права та, напевне, високий потенціал судової влади у 

вирішенні колізій між нормами національного законодавства і нормами 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, дає підстави стверджувати про особливу роль судових 

інституцій у регулюванні дії міжнародних договорів в Україні [208]. Це 

твердження повною мірою стосується й Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС, адже відповідно до європейської правової традиції будь-яка судова 

установа при розгляді справи та вирішенні спору про право виконує ряд 

завдань, основними серед яких є тлумачення правових норм, заповнення 
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прогалин у праві та захист прав й інтересів осіб, які забезпечуються 

відповідним правовим захистом.  

У спеціальному монографічному дослідженні О. Стрельцова зауважує, 

що проблемним моментом у використанні форм національного 

імплементаційного правозастосування є невизначеність характеру дії 

міжнародного договору на конституційному рівні (нез’ясованість місця 

міждержавних міжнародних договорів України в ієрархії національного 

законодавства, невизначеність статусу інших міжнародних угод у системі 

національного права, відсутність механізму їхньої імплементації тощо) [204]. 

Однак, поки триває доктринальна дискусія, практика свідчить про практичне 

втілення принципу примату міжнародного права. Це пояснюється ухваленням 

низки рішень судами першої й апеляційної інстанцій та їхнім остаточним 

підтвердженням Верховним Судом України. 

Так, частиною 1 ст. 9 Конституції України встановлено, що чинні 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, є частиною національного законодавства України. Як відзначено у 

Постанові Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ № 13 від 19 грудня 2014 р. міжнародні 

договори України, які набрали чинності, не лише сприяють розвитку 

міждержавної співпраці в різних сферах суспільного життя та належному 

забезпеченню національних інтересів, здійсненню цілей, завдань і принципів 

зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України, а й можуть 

завдяки своєму пріоритету над нормами відповідних законодавчих актів 

України змінювати регулювання правових відносин, установлених 

законодавством України. 

В Україні є вже певна практика із цього приводу. Зокрема, Пленум 

Верховного Суду України в п. 4 Постанови № 9 від 1 листопада 1996 р. 

наголосив: «Виходячи з положень ст. 9 Конституції України про те, що чинні 
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міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, є частиною національного законодавства України, суд не може 

застосувати закон, який регулює правовідносини, що розглядаються інакше, 

як міжнародний договір. Водночас міжнародні договори застосовуються, 

якщо вони не суперечать Конституції України». Застосування судами 

міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя передбачає, що 

«застосовуючи міжнародні договори України під час здійснення правосуддя, 

суди повинні враховувати, що при тлумаченні міжнародного договору 

застосовуються правила ст. 31, 32, 33 Віденської конвенції. ... Поряд із 

контекстом міжнародного договору враховуються: будь-яка наступна угода 

між учасниками щодо тлумачення договору або застосування його положень; 

наступна практика застосування договору, яка встановлює угоду учасників 

щодо його тлумачення; будь-які відповідні норми міжнародного права, які 

застосовуються у відносинах між учасниками». 

Крім того, в узагальненні судової практики йдеться, що у разі 

виникнення складнощів із застосуванням міжнародних договорів України 

суди при здійсненні правосуддя можуть використовувати акти та рішення 

міжнародних організацій, спеціалізованих органів, які мають повноваження 

щодо тлумачення відповідних міжнародних договорів або врегулювання 

спорів щодо тлумачення» (Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19 грудня 2014 р.). 

Встановлено, що міжнародні договори України, які набрали чинності, 

не лише сприяють розвитку міждержавної співпраці в різних сферах 

суспільного життя та належному забезпеченню національних інтересів, 

здійсненню цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, 

закріплених у Конституції України, а й можуть завдяки своєму пріоритету над 

нормами відповідних законодавчих актів України змінювати регулювання 

правових відносин, установлених законодавством України. 
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Зазначене формулювання в узагальненні судової практики є доволі 

революційним, особливо в контексті відсутності чіткості формулювання 

підходу щодо примату міжнародного права над внутрішньонаціональним у 

Конституції України. 

Невизначеним також залишається питання щодо прямої дії норм Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС. Варто підкреслити, що питання прямої дії 

норм угоди у правопорядку ЄС та в правопорядку України відрізняються  

залежно від процедур, що застосовуються в різних правових порядках – 

відповідно, у ЄС та в Україні. Якщо питання про пряму дію Угоди про 

асоціацію у правопорядку ЄС було висвітлено детально в доктрині, зокрема 

І. Березовською та К. Смирновою [205], то питання наділення нормам угоди 

прямої дії у правопорядку України залишається відкритим і невирішеним. 

За відсутності в Україні спеціального закону про імплементацію Угоди 

про асоціацію, питання про пряму дію є невизначеним. Одночасно із цим ще 

до УА судова практика України вже свідчила про можливість наділення 

нормами міжнародного договору характеру прямої дії. Так, зокрема, 

передбачається, що «суди при здійсненні правосуддя можуть застосовувати 

норми міжнародних договорів безпосередньо як частину законодавства 

України, якщо вжиття відповідних заходів належить до компетенції суду або 

якщо вони сформульовані в міжнародному договорі як норми прямої дії... Як 

норми прямої дії підлягають застосуванню судом, зокрема, норми 

міжнародних договорів України, що закріплюють права людини та 

основоположні свободи». Отже, Вищий спеціальний суд України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ визнає, що норми прямої дії мають не всі 

міжнародні договори, а деякі з них, зокрема ті, що безпосередньо 

встановлюють права для фізичних осіб. За своєю суттю це віддзеркалює 

аналогічний підхід й у правопорядку ЄС. 



 

 

304 

Незважаючи на можливість доктринально виділяти окремі норми УА 

як норми прямої дії, у тексті угоди відсутня норма, що б дозволяла 

застосовувати окремі положення УА як норми прямої дії, так само як і в 

національному законодавстві України відсутні критерії для кваліфікації тих 

чи інших норм міжнародних договорів як самовиконуваних. Отже, 

можливість застосування окремих положень УА як норм прямої дії на 

території України буде залежати від розсуду суб’єкта правозастосування – 

відповідного органу публічної влади України чи національного суду. 

Також про застосування міжнародного договору свідчить і позиція 

Верховного Суду України, що викладена в п. 4 Постанови Пленуму 

Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при 

здійснення правосуддя»: «Суд не може застосувати закон, який регулює 

правовідносини, що розглядаються, інакше як міжнародний договір». Це 

положення можна витлумачити таким чином, що співвідношення закону та 

міжнародного договору судами під час правозастосування можна здійснювати 

тільки в тому випадку, якщо предмет правового регулювання міжнародного 

договору та закону збігаються, тобто зазначені джерела регулюють відносини, 

що мають один і той самий суб’єктний склад, об’єкт і зміст. 

Зазначені положення свідчать про те, що суди України під час 

тлумачення положень міжнародного договору мають ураховувати міжнародну 

правозастосовну практику. Такий підхід уможливлює врахування на 

національному рівні не лише норм міжнародних договорів, а й результатів 

міжнародної імплементації. 

Крім того, ще у 2014 р. Вищий адміністративний суд України прийняв 

інформаційний лист з метою уніфікованого підходу щодо застосування у 

практиці судів посилань на УА. Так, судом було окремо підкреслено, що слід 

розрізняти рішення Європейського суду з прав людини як органу, юрисдикція 

якого поширюється на держави – члени Ради Європи, та рішення 
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Європейського суду справедливості, який діє лише в межах правової системи 

Європейського Союзу. 

Водночас, ураховуючи європейський напрямок розвитку України та 

мету прийняття Закону України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу», а також початок дії Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом, правові позиції, 

сформульовані у рішеннях Європейського суду справедливості, можуть 

враховуватися адміністративними судами як аргументація, міркування 

стосовно гармонійного тлумачення національного законодавства України 

згідно з усталеними стандартами правової системи Європейського Союзу, 

однак не як правова основа (джерело права) врегулювання відносин, стосовно 

яких виник спір. 

Практика національних судів України свідчить про започаткування 

процесу застосування Угоди про асоціацію. Нижче наводимо узагальнений 

(але далеко не вичерпний) аналіз застосування положень УА у судовій 

практиці України. 

Примітною характеристикою судової практики застосування Угоди 

про асоціацію в судах України є те, що всі юрисдикції користуються такими 

посиланнями. Однак, звичайно, можемо виділити адміністративну, цивільну 

та господарську юрисдикції як основні. 

У межах кримінальної юрисдикції справ із посиланням на Угоди про 

асоціацію не так вже й багато. Зокрема, була ухвала судді про задоволення 

клопотання слідчого на обшук. У цьому рішенні слідчий посилався на 

декілька міжнародних договорів: 1) Угода про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами; 2) Угода про вільну торгівлю між Україною та 

державами ЄАВТ; 3) Угода про вільну торгівлю між Урядом України та 
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Урядом Чорногорії. Слідчий стверджував про наявність кримінального 

правопорушення, а саме подання підроблених документів задля отримання 

сертифікату з перевезення товарів з України за формою EUR.1, що видаються 

на товари на експорт до країн ЄС. Суддя визнав наявність такого порушення. 

Надалі охарактеризуємо судові рішення за категорією адміністративні 

провадження. Цікаво, що переважна більшість справ була з приводу: 

 – реалізації публічної фінансової політики, зокрема зі спорів у сфері 

державного регулювання ринків фінансових послуг; 

 – реалізації політики у сфері економіки, а саме: організації 

господарської діяльності, ліцензування певних видів підприємницької 

діяльності, дозвільної системи у сфері господарської діяльності, а також 

зовнішньоекономічної діяльності, зокрема стосовно спеціальних заходів щодо 

демпінгового й іншого імпорту; 

 – реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності; 

– реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів 

із деякими видами вимог, зокрема зі спорів щодо: адміністрування окремих 

податків, зборів, платежів, у тому числі податку на додану вартість. 

Аналізуючи адміністративні справи, ми виділили такі ознаки, що є 

спільними для всіх адміністративних проваджень: 

 – у більшості справ позивачі (зазвичай юридичні особи) позивалися до 

державних інституцій (Управління Укртрансбезпеки, Головного управління 

Держпродспоживслужби, Державної регуляторної служби та ін.); 

 – зазвичай позивач просить суд про скасування тієї чи іншої постанови, 

яка не відповідає положенням не тільки Угоди про асоціацію, але й іншим 

правовим актам ЄС або ж міжнародним договорам (наприклад, Рішення 

Європейського парламенту та Ради ЄС від 9 липня 2008 р. № 768/2008/ЄС про 

загальні рамки реалізації продукції та скасування Рішення Ради ЄС 
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№ 93/465/ЄЕС (Справа № 826/96/18); Рішення № 768/2008/ЄС; Положення 

(ЄС) № 561/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно гармонізації 

визначеного соціального законодавства щодо автомобільного транспорту та 

внесення змін до регламентів (cправа № 817/550/17); Поправка № 6 до 

Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів у частині 

надання до контролю реєстраційних листків (тахограм); Директива 

Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу № 2014/57/ЄС від 

16.04.2014 про кримінальні санкції щодо ринкових зловживань (cправа 

№ 810/1685/18); справа ЄС Yvone van Duyn v. Home Office  (Справа 

№ 815/2656/17); 

 – часто державні інституції зауважують, що вони не проводили 

перевірку з дотримання положень зазначених міжнародно-правових 

документів; 

 – крім цього, такі інституції наголошують на безпідставності 

застосування таких документів у цих справах; 

 – водночас у більшості випадків позивачі посилаються не тільки на 

дотримання положень за міжнародними зобов’язаннями, але й визначають 

порушення застосування положень українського законодавства також, 

наприклад, недотримання певних процедур (спілкування з іноземцями 

українською мовою без надання їм перекладача, неналежне повідомлення про 

порушення тощо); 

– у більшості випадків проаналізовані справи не були задоволені або 

судді, що розглядали такі справи, висували ухвалу про непідсудність таких 

справ їхнім судам (cправа № 810/1685/18); 

 – та, якщо справа все ж була задоволена, то, насамперед, саме через 

посилання та/або доведення іншою стороною порушення не тільки з боку 

міжнародних зобов’язань, але й деяких неточностей з боку українського 

законодавства також. 
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Ще одну категорію судових справ слід виділити на підставі аналізу 

«некоректно» наведених посилань на acquis та УА. Наприклад, у справі було 

відзначено «Щодо посилань позивача на ст. 3 Регламенту ЄС від 11 лютого 

2004 р. № 273/2004, представник третьої особи зауважив, що зазначений 

Регламент ЄС на даний час не імплементований у законодавство України, і до 

того ж представником позивача зацитована відповідна норма не в повному 

обсязі» (cправа № 826/16196/17). 

Отже, можна узагальнено прийти до висновків, що: 

 на сьогоднішній день національне законодавство не приведене у 

відповідність до вимог Угоди про асоціацію, і перед судом постане питання, 

яку норму використовувати: норму УА чи норму закону; 

 незастосування норм права ЄС та Угоди про асоціацію, насамперед,  

свідчить про недостатній рівень обізнаності суддів та державних інстанцій 

про шляхи застосування таких норм;  

 усе ж існують деякі недобросовісні позивачі або відповідачі, що 

намагаються використати необізнаність суддів у сфері європейського права. 

Незважаючи на це, варто констатувати, що вже тепер поступово 

складається судова практика добросовісного застосування суддями положень 

Угоди про асоціацію. Розглянемо ці справи детальніше відповідно до різних 

юрисдикцій. 

На практиці, зокрема, адміністративні суди України дотримуються 

позиції щодо застосування положень угоди про асоціацію як джерела права. 

Верховний Суд у своєму рішенні у справі № 9901/460/18 від 18 вересня 

2018 р.  звернув увагу на те, що відповідно до УА Україна взяла на себе 

зобов’язання, серед іншого, забезпечувати поступову адаптацію свого 

законодавства до права ЄС (acquis ЄС) відповідно до напрямів, визначених у 

цій угоді, та забезпечувати ефективне її виконання. 
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Розглянемо деякі приклади у господарській юрисдикції. Так, 

Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у 

рішенні у справі № 910/14972/17 від 17 липня 2018 р. взагалі застосував 

пріоритет ст. 198 Угоди про асоціацію порівняно із національним 

законодавством України. 

В адміністративній юрисдикції, наприклад, Окружний 

адміністративний суд м. Києва у справі № 826/10631/17 до Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг про визнання протиправною та скасування постанови 

визначив таке: «Суб’єкти владних повноважень, а також суди при 

застосовуванні норм ...Закону беруть до уваги правозастосовну практику 

Енергетичного Співтовариства та Європейського Союзу, зокрема рішення 

Суду Європейського Союзу (Європейського Суду, Загального Суду), практику 

Європейської комісії та Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо 

застосовування положень актів законодавства Європейського Союзу, 

зазначених у частині першій цієї статті. Рішення (заходи) суб’єктів владних 

повноважень, прийняті на виконання норм, мають відповідати принципам 

пропорційності, прозорості та недискримінації». 

Отже, практика переконливо свідчить про те, що УА є частиною 

національного законодавства України, її положення мають імперативний 

характер та є обов’язковими до виконання на всій території України. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС сприяє подальшій політичній 

асоціації та економічній інтеграції України до об’єднання шляхом 

започаткування всебічного і практичного співробітництва між сторонами, 

завдяки якому ці основні завдання можуть бути реалізовані. Здебільшого вони 

сприяють: консолідації демократичних реформ, реформуванню судової 

системи, повазі до верховенства права та прав людини, прозорості та 



 

 

310 

демократичній відповідальності, боротьбі з корупцією, а також збільшенню 

участі громадян у публічному ухваленні рішень в Україні. 

Отже, реалізація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС залежатиме 

від національної імплементації угоди та визначення її статусу в системі 

джерел національного права. Незважаючи на те, що триває доктринальна 

дискусія щодо співвідношення міжнародного та національного права у 

правопорядку України, практика застосування міжнародних угод свідчить про 

практичне втілення принципу примату міжнародного права. Це пояснюється 

ухваленням низки рішень судами першої та апеляційної інстанцій та 

остаточним їх підтвердженням Верховним Судом України. 

 

Висновки до розділу 6 

 

Встановлено, що процес гармонізації законодавства України із правом 

Євросоюзу є одним із ключових напрямів співпраці. Він визначає умови 

подальшого поглиблення економічної та секторальної взаємодії та створює 

правові передумови для переходу на наступні етапи європейської економічної 

інтеграції. Визначені історичні передумови процесу гармонізації українського 

законодавства до права ЄС. Проаналізовані різні терміни, які 

використовуються в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС для позначення 

процесу наближення до права ЄС. Аналіз змісту відповідних положень Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС спонукає до висновку про те, що такі 

терміни, як «приведення у відповідність», «узгодження», «наближення», 

«зближення», «досягнення сумісності законодавства України із 

законодавством ЄС» дійсно вживаються в її тексті як синонімічні. Різна 

термінологія, що застосовується в різних розділах угоди, свідчить про різний 

механізм доступу до ринку, який пропонується Україні. Водночас механізми 

гармонізації різняться в угоді про асоціацію залежно від мети наближення 
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законодавства й отриманого результату. За своєю суттю в широкому 

розумінні спостерігається процес «європеїзації» відповідно до викладеного у 

ст. 474 УА загального зобов’язання стосовно того, що «Україна 

здійснюватиме поступове наближення свого законодавства до права ЄС». 

З’ясовано, що УА враховує концепцію динамічного зближення 

законодавства України з правом ЄС, норми якого не є статичними і постійно 

змінюються. 

Охоплення Угодою про асоціацію між Україною та ЄС значної 

кількості сфер співпраці зумовлює потребу реалізації її положень за 

допомогою низки правових інструментів. До них належать, насамперед, 

міжнародні угоди, законодавчі й інші нормативні акти України, визнання 

Україною законодавчих актів і рішень Суду ЄС. Окрім цього, угода містить 

запозичені положення з установчих договорів про ЄС, а також значну 

кількість унесених до додатків актів інститутів Євросоюзу. Застосовуючи їх, 

Україна має враховувати відповідну практику ЄС у зазначених сферах. 

Практика переконливо свідчить про те, що УА є частиною 

національного законодавства України, її положення мають імперативний 

характер та є обов’язковими до виконання на всій території України. Суди 

України під час тлумачення положень міжнародного договору мають 

ураховувати міжнародну правозастосовну практику. Такий підхід 

уможливлює врахування на національному рівні не лише норм міжнародних 

договорів, а й результатів міжнародної імплементації. 

Основні положення розділу висвітлено у працях автора, зокрема [77, 

88, 91, 94, 101, 102, 278, 415, 416, 418] 
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ВИСНОВКИ 

 

У межах дослідження міжнародно-правового регулювання правових 

засад асоціації у відносинах ЄС із третіми країнами й міжнародними 

організаціями та Україною автор дійшов таких висновків: 

1. Право Європейського Союзу за 70 років свого існування 

сформувалося в особливий правопорядок, що перебуває в постійній еволюції. 

При цьому теорія європейської інтеграції слідує за швидкими та розвиненими 

практичними процесами у європейських інтеграційних організаціях і впливає 

на відносини ЄС із третіми країнами. Через міжнародні угоди, укладені з 

іншими країнами, здійснюється поширення дії права Євросоюзу на відносини 

з іншими суб’єктами міжнародного права, оскільки такі угоди можуть містити 

правові положення, запозичені з первинного та вторинного права ЄС, або 

мати посилання на необхідність приведення внутрішнього права третіх країн у 

відповідність до положень окремих галузей права ЄС. На підставі укладених 

угод із Європейським Союзом можна виділити різні теорії інтеграції до 

об’єднання. Такими теоріями є концепція гнучкої інтеграції, теорія 

різношвидкісної інтеграції, вибіркова інтеграція, концепції «концентричних 

кіл» і «піонерних груп». 

2. Встановлено, що теорія «європеїзації» має дві форми – процес 

європеїзації всередині ЄС та поширення права ЄС на треті країни за рахунок 

імплементації його положень у правопорядки третіх країн. Європеїзацію 

можна визначити як формування, поширення та інституціоналізацію 

формальних і неформальних правил, процедур, політичних парадигм, способів 

дій, спільних переконань і норм, які спочатку були розроблені та 

консолідовані на рівні Євросоюзу, а згодом інкорпоровані в національне 

законодавство держав – членів ЄС. 

3. У міжнародно-правовій доктрині розрізняють асоціацію з метою 

подальшого вступу до ЄС та асоціацію як особливу форму співпраці. Аналіз 
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міжнародних угод про створення асоціацій, які ЄС укладає із третіми 

країнами, свідчить про те, що такий вид угоди застосовують лише тоді, коли 

між сторонами передбачається встановити спеціальні відносини. Асоціації 

можуть створюватися з різними цілями, що значною мірою і визначають їхню 

природу. Причому рівень інтеграції третьої країни відображається у тексті 

відповідної угоди про асоціацію.  

4. Найпоширенішою економічною основою асоціації є зона вільної 

торгівлі. При цьому асоціація характеризується участю третьої країни в 

досягненні цілей ЄС, рівноправністю асоційованих зв’язків і своєрідним 

інституційним механізмом. Можна з упевненістю констатувати, що рівень 

інтеграції третьої країни відображається в тексті відповідної угоди про 

асоціацію. Тим самим підтверджується концепція «різношвидкісної 

диференційованої інтеграції» співтовариства із третіми країнами. Практика 

Суду ЄС відіграє важливу роль у процесі становлення інституту асоціації. 

5. Аналіз угод про асоціацію, укладених ЄС, дозволяє виділити такі їхні 

характерні особливості: запровадження посиленого співробітництва між 

сторонами, що передбачає привілейованість відносин із відповідною країною; 

залучення третьої країни до правової системи ЄС через адаптацію норм acquis 

й інституційну структуру, побудовану на взаємних засадах; запровадження 

між ЄС та третьою державою однієї із трьох форм економічної інтеграції 

(зони вільної торгівлі, митного союзу або спільного ринку); значний рівень 

впливу acquis на правопорядок третьої держави, який досягається внесенням у 

текст угоди відповідних норм права ЄС, що мають бути імплементовані, і 

можливість ухвалення юридично обов’язкових рішень спільними органами 

асоціації та запровадження обов’язку у третьої держави узгоджувати своє 

законодавство та практику його застосування з acquis; наявність умов 

«еволюційності» та «кондиціональності», спрямованих на поглиблення та 
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розширення відносин асоціації; ускладнена процедура укладання зазначених 

міжнародних договорів на рівні ЄС; необмеженість дії в часі. 

6. Еволюційно, наслідуючи зміни установчих договорів ЄС, змінюється і 

його практика щодо укладання угод про асоціацію. Можна простежити 

залежність змістовного наповнення угод про асоціацію від відповідного рівня 

інтеграції в самому ЄС. Наприклад, формою «вступної асоціації» були угоди 

із Грецією (1961), Мальтою (1970), Кіпром (1972) та Туреччиною (1963), 

оскільки їхнім завданням була поетапна підготовка до прийняття в ЄС. 

Наступною формою таких угод були «європейські угоди про запровадження 

асоціації» (з Естонією, Латвією, Литвою 1995 р.,) тощо. 

7. Із запровадженням політики Східного партнерства ЄС започатковує 

новий етап укладання угод про асоціацію. Угоди про асоціацію з Молдовою, 

Грузією та Україною стають першими угодами, щодо яких велися переговори, 

ґрунтуючись на Лісабонському договорі. УА належить до нової групи 

зовнішніх угод ЄС із державами – учасницями Європейської політики 

сусідства (угода «четвертого покоління»). За своєю суттю положення 

зазначених угод спрямовані на відкриття ринків за рахунок запровадження 

«поглиблених і всеосяжних зон вільної торгівлі», які відрізняються від 

класичних ЗВТ. 

8. Угода про асоціацію за своїм обсягом і тематичним охопленням є 

найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України й 

одним із найбільших міжнародних договорів, укладеним ЄС. Вона визначає 

якісно новий формат відносин між Україною та ЄС на принципах «політичної 

асоціації та економічної інтеграції» і є стратегічним орієнтиром системних 

соціально-економічних реформ в Україні. Елементами, що її відрізняють, є:  

наближення свого законодавства до законодавства ЄС із метою лібералізації 

або навіть інтеграції до внутрішнього ринку об’єднання; комплексна програма 

адаптації секторальних законодавчих і нормативних актів України (транспорт, 
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енергетика, послуги, сільське господарство тощо) до відповідних стандартів 

ЄС; застосовування в Україні «спільних цінностей», на яких базується  ЄС 

(демократія, повага прав людини та фундаментальних свобод, а також 

верховенства права); матеріально-правова частина, яка має назву «поглиблена 

та всеосяжна угода про вільну торгівлю», що ґрунтується на явному принципі 

обумовленості доступу до ринку. 

9. Всеохоплюючий характер ЗВТ передбачає, що зазначена торговельна 

угода має широкий спектр та охоплює всі основні напрями торговельних 

відносин України та ЄС. Вона просунулася набагато далі ніж класична ЗВТ, і 

передбачає не тільки спільне відкриття ринків для більшості товарів, але й 

часткову та поступову лібералізацію послуг і зобов’язуючих положень 

стосовно інших торговельних зон, таких як санітарні та фітосанітарні правила, 

інтелектуальна власність, спрощення торгівлі, державні закупівлі, енергетика, 

транспорт і конкурентне право. «Поглиблений» характер ЗВТ належить до 

зобов’язань України наблизити своє законодавство до acquis ЄС з тим, щоб 

досягти економічної інтеграції на внутрішній ринок ЄС. ЗВТ містить численні 

законодавчі положення, відповідно до яких Україна має наблизити своє 

внутрішнє законодавство до acquis. Україні, у відповідь, надається поступовий 

доступ до внутрішнього ринку ЄС. 

10. Угоди про асоціацію передбачають створення низки спільних 

органів. Зокрема, УА засновує: саміти, Раду асоціації, Комітет асоціації, 

підкомітети, Парламентський комітет асоціації та Платформу громадянського 

суспільства. Крім того, політичний діалог і діалог з питань політики на 

найвищому рівні між сторонами відбувається на рівні самітів за участі 

Президента України та керівництва Європейського Союзу. Особливістю цього 

механізму є наявність у нього правотворчих функцій. Юридичний зміст актів 

органів асоціації може слугувати засадою для проникнення положень права 

ЄС у внутрішні правопорядки третіх країн. 
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11. Мета зон вільної торгівлі – надання тарифних преференцій для їхніх 

членів. Правила походження є основою для визначення так званої 

національності продукції. У процесі визначення походження товари 

об’єктивно поділяються на дві групи: продукція, повністю отримана або 

вироблена в країні, та продукція, що пройшла значну переробку у країні. 

Формулюючи правила походження для категорій товарів, які виробляються в 

декількох європейських державах, слід визначити, що це регулюється не 

тільки правом ЄС у формі правил походження товарів, а й міжнародними 

торговельними угодами, які укладає ЄС із третіми країнами. Таким чином, у 

ЄС застосовується кумуляція з тими країнами, з якими вона уклала протокол 

про правила походження, що передбачає таку кумуляцію і містить ідентичні 

правила походження. 

12. Через механізми поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі 

запроваджуються інструменти поступового залучення України за УА до ринку 

торгівлі послугами. Однак водночас у тексті угоди містяться певні захисні 

механізми у сфері надання послуг, які встановили держави-члени. Досить 

прогресивними є положення УА щодо доступу до свободи руху капіталів і 

платежів. При цьому визначено, що від рівня забезпечення регуляторного 

наближення за рахунок імплементації в українське законодавство однакового 

рівня регулювання фінансових послуг угодою передбачений доступ до 

внутрішнього ринку ЄС у перехідному періоді. 

13. Доведено, що, окрім нормативного регулювання обумовленості 

доступу до внутрішнього ринку ЄС, додатковими механізмами реалізації УА 

є: секторальні угоди, посилання на які містить текст УА; умови та принципи 

торговельної політики, що є доповнюючими до тарифного регулювання;  

регулювання інших горизонтальних політик, серед яких слід виокремити 

регіональну, соціальну, енергетичну й екологічну політики. Щодо 

співвідношення з уже існуючими угодами, то вони вважаються частиною 
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двосторонніх відносин загалом, а також складовою загальної інституційної 

основи співробітництва. Угоди, посилання на які містяться в УА, можна 

розподілити за сферами: у транспортній, торговельній сферах, сфері юстиції, 

безпеки і свободи, щодо цивільного захисту. 

14. Доведено, що у зовнішніх зносинах ЄС із третіми країнами у текстах 

міжнародних договорів знаходять своє відображення горизонтальні політики 

ЄС. Встановлено, що до таких горизонтальних політик ЄС в УА слід віднести 

регіональну та соціальну політики, екологічну й енергетичну, політику 

конкуренції та захист інтелектуальної власності, які досліджуються у 

контексті торговельної політики ЄС. 

15. Внесення до УА значної кількості сфер співпраці зумовлює потребу 

реалізації її положень за допомогою низки правових інструментів. 

Імплементація в цьому випадку є фактичною реалізацією міжнародних 

обов’язків України на внутрішньодержавному рівні, що здійснюється 

способом трансформації норм права ЄС у національні нормативно-правові 

акти. Характерним для процесу імплементації УА є поетапне та планомірне 

запровадження acquis у порядку пріоритетності, беручи до уваги досягнення 

першочергових цілей національного розвитку та двостороннього 

співробітництва, а також логіку імплементації. Останнім у цьому сенсі є План 

заходів з імплементації Угоди про асоціацію (2017 р.), прийнятий Постановою 

Кабінету Міністрів України, що є наймасштабнішою системною та 

комплексною програмою дій, які повинні реалізувати органи виконавчої влади 

з метою виконання зобов’язань щодо УА. 

16. Саме процесам приведення законодавства України у відповідність до 

стандартів ЄС відведено першорядну роль в УА. Зазначається, що процес 

адаптації сприятиме поступовій економічній інтеграції та поглибленню 

політичної асоціації між сторонами. При цьому в преамбулі зазначеному 

питанню приділено значну увагу, зокрема визначається провідна роль 
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регуляторної адаптації як механізму імплементації поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

17. УА оперує широким спектром термінів для визначення термінології 

приведення законодавства України у відповідність до стандартів ЄС. 

Найчастіше це  термін «гармонізація» (ст. 359, 404),  але періодично і терміни 

«зближення» (преамбула, ст. 1, 59, 84, 337, 358, 375, 405, 417, 428, 474 і т. д.), 

«законодавче зближення» (ст. 149, 152), «регуляторне зближення» (ст. 64, 114, 

124, 133, 322), «гармонізація» «адаптація» (ст. 138), «визнання міжнародних 

принципів і стандартів» (ст. 291, 346, 378, 385), «взаємне визнання правил» 

(ст. 70, 83, 106, 140), «транспозиція» (ст. 56, 65, 96), «нормативно-правова 

апроксимація» (гл. 3 «Технічні бар’єри у торгівлі», гл. 4 «Санітарні та 

фітосанітарні заходи», гл. 5 «Митні питання та сприяння торгівлі», гл. 6 

«Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна 

торгівля», гл. 8 «Державні закупівлі», гл. 10 «Конкуренція» розд. IV УА). 

Різна термінологія, яка застосовується у різних розділах угоди, свідчить про 

різний механізм доступу до ринку, що пропонується Україні. 

18. Широкий спектр термінології УА характеризує один і той самий 

процес приведення у відповідність чинних законів та майбутнього 

законодавства України до acquis ЄС, метою чого є узгодження національних 

норм таким чином, щоб в обох випадках вони створювали однакові правові 

умови для діяльності суб’єктів господарювання в межах внутрішнього ринку. 

Реалізація положень щодо гармонізації вимагає ухвалення правових актів, 

створення необхідних інституційних механізмів та здійснення відповідних дій 

як на міжнародному рівні у взаємовідносинах сторін, так і в правопорядку 

України та ЄС. Отже, за своєю суттю у широкому сенсі спостерігається 

процес «європеїзації» відповідно до викладеного у ст. 474 УА загального 

зобов’язання стосовно того, що «Україна здійснюватиме поступове 

наближення свого законодавства до права ЄС». 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran354%23n354
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran566%23n566
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran642%23n642
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran642%23n642
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran642%23n642
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran1135%23n1135
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran1758%23n1758
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19. Ефективна реалізація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС й 

економічні наслідки від ЗВТ залежатимуть від імплементації угоди в 

національному правопорядку України. УА посідає важливе місце в системі 

джерел національного права, що підтверджується як Конституцією, так і 

законами й іншими підзаконними нормативно-правовими актами України. 

Незважаючи на триваючу дискусію стосовно можливого примату 

міжнародного права над внутрішньодержавним у правопорядку України, 

починаючи із 2018 р., практика застосування міжнародних угод свідчить про 

практичне втілення принципу примату міжнародного права. За своєю суттю в 

умовах відсутності спеціального закону, який визначав би порядок 

застосування УА у національному законодавстві України, правозастосовна 

практика рухається далі та заповнює прогалини в нормотворчості. Це 

пояснюється ухваленням низки рішень судами першої та апеляційної 

інстанцій і їхнім остаточним підтвердженням Верховним Судом України. 

20. Успішна організація управління євроінтеграційними процесами в 

Україні залежить від побудови певної системи управління та вироблення 

ефективних механізмів її функціонування. 
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