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АНОТАЦІЯ 

 

Резнічук М. С. Міжнародно-правовий механізм функціонування зони 

вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 293 «Міжнародне право» (29 – Міжнародні відносини). – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2020. 

 

Дослідження присвячено вивченню міжнародно-правових аспектів 

функціонування зони вільної торгівлі, її інституційного та договірного 

компонентів у зв’язку з набуттям чинності Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС. Окремими аспектами дисертаційного дослідження є аналіз 

теорій економічної інтеграції та взаємозв’язок зон вільної торгівлі і правової 

системи Світової організації торгівлі. Крім того, особлива увага присвячена 

розробці класифікації зон вільної торгівлі, які, на даний момент, мають більш 

поглиблену та всеохоплюючу правову природу. 

Важливою складовою дисертаційного дослідження є аналіз низки 

правових способів реалізації положень зони вільної торгівлі, зокрема – 

гармонізації, транспозиції та приєднання до міжнародних договорів.  

Актуальною проблемою є відсутність глосарію в національному 

законодавстві, який містив би такі правові терміни, як «гармонізація», 

«транспозиція», «нормативно-правове наближення», «адаптація», 

«апроксимація», оскільки Угода про асоціацію між Україною та ЄС 

передбачає виконання взятих в рамках угоди правових зобов’язань, особливо 

– відповідно до Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею». 

Таким чином, існує необхідність правового обґрунтування використання 

зазначених вище термінів в контексті реалізації положень Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС.  
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Підставою для виникнення цієї актуальної проблеми є, передусім, 

розбіжності у вживанні вказаних термінів в україномовній та англомовній 

версії тексту Угоди про асоціацію. Яскравим прикладом є вживання в 

україномовній версії Угоди про асоціацію термінів «гармонізація», 

«адаптація» та «наближення», які відповідають терміну approximation (англ. 

апроксимація) в англомовній версії Угоди про асоціації.  

У дослідженні надана характеристика таким актуальним міжнародно-

правовим та науково-практичним аспектам: теорії економічної та політичної 

інтеграції; правові особливості функціонування та співвідношення таких 

форм економічної інтеграції, як зони вільної торгівлі, митні союзи та 

преференційні торговельні угоди; глобалізаційні процеси в міжнародно-

торговельному середовищі; форми лібералізації торгівлі, які застосовуються 

учасниками інтеграційного об’єднання для полегшення доступу іноземних 

суб’єктів (фізичних та юридичних осіб) на власний ринок; види зон вільної 

торгівлі – як класичні, так і зони вільної торгівлі нового покоління; роль 

правової системи Світової організації торгівлі в створенні зон вільної 

торгівлі, а також вплив цієї організації на вже функціонуючі інтеграційні 

об’єднання; правова природа угод про асоціацію, які укладає Європейський 

Союз з третіми країнами та, відповідно, особливості застосування 

договірного механізму в рамках укладення цього виду міжнародних угод; 

«змішаний» характер угод про асоціацію, в тому числі – Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС; приналежність Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС як до національної правової системи, так і до права ЄС; компоненти 

інституційного механізму зони вільної торгівлі між Україною та ЄС; функції, 

завдання та повноваження центральних органів виконавчої влади України, а 

також їхніх структурних підрозділів, які відповідають за реалізацію взятих 

нашою державою зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію; 

порівняльні аспекти інституційних механізмів угод про асоціацію України, 

Молдови та Грузії; правове врегулювання та процедури врегулювання 

торговельного спору в контексті невиконання зобов’язань, взятих на себе 
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Сторонами Угоди про асоціацію відповідно до положень Розділу IV цієї 

Угоди; способи правової реалізації торговельних положень Угоди про 

асоціацію; співвідношення термінів «гармонізація», «адаптація», 

«транспозиція», «апроксимація», «нормативно-правове наближення», 

«транспозиція»; приєднання до міжнародних договорів, а також 

імплементація в національне законодавство окремих положень міжнародних 

договорів як зобов’язання України в рамках Угоди про асоціацію; правові 

засади здійснення моніторингу за виконанням зобов’язань відповідно до 

Угоди про асоціацію, особливо – в частині виконання торговельних 

зобов’язань. 

Наукова новизна отриманих нами результатів полягає в тому, що 

вперше було проведено комплексне дослідження міжнародно-правової 

природи зони вільної торгівлі, яка була утворена згідно із положеннями 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Дане дослідження спрямоване на 

аналіз поглибленого та всеосяжного характеру зони вільної торгівлі та її 

доктринальне виокремлення в окрему категорію зон вільної торгівлі, які 

утворені на підставі укладання угоди про асоціацію нового формату (так 

звані угоди АА – плюс) між Європейським Союзом та третіми державами. 

Крім того, особлива увага приділена дослідженню міжнародно-правових 

аспектів функціонування так званих мегарегіональних торговельних угод про 

зону вільної торгівлі, які наразі потребують детального правового аналізу як 

в науково-практичній площині, так і в контексті взаємодії зовнішніх 

торговельних політик учасників інтеграційного об’єднання.  

Наступні положення можуть бути віднесені до новизни дослідження. 

Вперше: 

- запропоновано визначення поглибленої та всеосяжної зони вільної 

торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; 

- визначено місце та правову природу так званих мегарегіональних 

торговельних угод в рамках інтенсифікації процесів глобалізації в 

міжнародній торгівлі; 
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- надано визначення моніторингу зобов’язань в рамках Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС; 

- досліджено договірний механізм зони вільної торгівлі між Україною 

та ЄС, а також розроблено систему нормативно-правової бази, яка 

становить структуру договірного механізму; 

-  досліджено практику розв’язання торговельного спору Україна-ЄС 

щодо національних обмежень на експорт деревини; 

 - запропоновано визначення інституційного механізму зони вільної    

торгівлі між Україною та ЄС; 

- запропоновано класифікацію способів реалізації положень зони 

вільної торгівлі між Україною та ЄС; 

 

Удосконалено: 

- співвідношення понять «глобалізація» та «інтеграція» в рамках 

міжнародних торговельних відносин; 

- дослідження впливу глобалізації на формування нового торговельного 

порядку в контексті укладання мегарегіональних угод; 

- практичне значення укладання Угоди про партнерство та 

співробітництво між Україною та Європейськими співтовариствами для 

подальшого поглиблення економічної інтеграції з ЄС; 

-   ідею того, що функціонуюча в рамках Угоди про асоціацію зона  

вільної торгівлі між Україною та ЄС віднесена до категорії 

торговельних угод нового покоління, метою яких є створення зон 

вільної торгівлі у форматі більш поглибленої економічної інтеграції; 

- правові особливості укладання угод про асоціацію ЄС з третіми 

країнами у новому форматі АА – плюс на прикладі Грузії та Молдови; 

- сучасні наукові підходи щодо співвідношення права СОТ із 

положеннями торговельних угод регіональної та трансрегіональної 

природи; 
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- механізм врегулювання торговельних спорів відповідно до Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС; 

- ідею необхідності розмежування понять «гармонізація», 

«транспозиція», «адаптація», «апроксимація» «нормативно-правове 

наближення», якими оперує текст Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС; 

- особливості євроінтеграційної діяльності центральних органів 

виконавчої влади, а також їхніх структурних підрозділів в контексті 

виконання зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС; 

- інституційну мережу євроінтеграційних органів Грузії та Молдови та 

коло їхніх повноважень відповідно до укладених ними угод про 

асоціацію з ЄС. 

Вищевказані тези мають не лише теоретичне, але і практичне 

значення, оскільки можуть бути враховані в ході: 

- формування засад євроінтеграційного вектору зовнішньої політики   

України, спрямованого на майбутнє членство України в Європейському 

Союзу; 

- вдосконалення інституційного механізму ЗВТ в контексті діяльності 

структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, які 

відповідальні за наближення національного законодавства України до права 

ЄС; 

- розроблення в рамках національного законодавства офіційного 

глосарію таких правових термінів, як «гармонізація», «наближення 

законодавства», «нормативно-правова апроксимація», «адаптація 

законодавства» та «транспонування»; 

- викладання у закладах вищої освіти, роботи над підручниками, 

навчальними посібниками, методологічними підходами до викладання права 

Європейського Союзу; 
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- подальша підготовки кадрів та підвищення кваліфікації державних 

службовців в Україні у сфері європейської інтеграції. 

Ключові слова: міжнародне право, зона вільної торгівлі, угоди про 

асоціацію, економічна інтеграція, гармонізація, Україна, Світова організація 

торгівлі. 

 

ANNOTATION 

 

Reznichuk M.S. International legal mechanism for functioning of the free 

trade zone within the framework of the Association Agreement between Ukraine 

and the EU. – Qualifying scientific work on the rights of a manuscript. 

Thesis for Degree of Doctor of Philosophy in Law, specialty 293 

“International law” (29 – International relations). – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Kyiv, 2020. 

The research is devoted to the study of international legal aspects of the 

functioning of the free trade zone, its institutional and conventional components in 

connection with the entry into force of the Association Agreement between 

Ukraine and the EU. Separate aspects of the dissertation research are the analysis 

of theories of economic integration and the relationship between free trade zones 

and the legal system of the World Trade Organization. In addition, special 

attention is paid to the work on the development of a classification of free trade 

zones, which, at the moment, have a more in-depth and comprehensive legal 

nature. 

An important component of the dissertation research is the analysis of a 

number of legal instruments to implement the provisions of the free trade zone, in 

particular-harmonization, transposition and accession to international agreements.  

An urgent problem is the lack of a Glossary in national legislation that 

would contain such legal terms as “harmonization”, “transposition”, “adaptation”, 

“approximation”, since the Association Agreement between Ukraine and the EU 

provides for the implementation of the legal obligations assumed under the 
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Agreement, especially in accordance with Title IV “Trade and Trade-related 

Matters”. Thus, there is a need for legal justification of the use of the above-

mentioned terms in the context of implementing the provisions of the Association 

Agreement between Ukraine and the EU.  

The reason for this actual problem is the difference in the use of these terms 

in the Russian and English versions of the text of the Association Agreement. A 

bright example is the use in the Russian version of the Association Agreement of 

the terms “harmonization”, “adaptation” and “approximation”, which correspond 

to the term approximation in the English version of the Association Agreement.  

The study describes the following relevant international legal and scientific 

and practical aspects: the theory of economic and political integration; legal 

features of the functioning and correlation of such forms of economic integration 

as free trade zones, customs unions and preferential trade agreements; 

globalization processes in the international trade environment; forms of trade 

liberalization that are used by members of the integration association to facilitate 

access of foreign entities (individuals and legal entities) to their own market; types 

of free trade zones – both classic and new-generation free trade zones; the role of 

the legal system of the World Trade Organization in creating free trade zones, as 

well as the influence of this organization on already functioning integration 

associations; the legal nature of association agreements concluded by the European 

Union with third countries and, accordingly, the features of the application of the 

conventional mechanism within the framework of concluding this type of 

international agreements; the “mixed” nature of association agreements, including 

the Association Agreement between Ukraine and the EU; belonging of the 

Association Agreement between Ukraine and the EU to both the national legal 

system and EU law; components of the institutional mechanism of the free trade 

zone between Ukraine and the EU; functions, tasks and powers of the central 

executive authorities of Ukraine, as well as their structural divisions that are 

responsible for the implementation of Ukraine's obligations under the Association 

Agreement; comparative aspects of the institutional mechanisms of the Association 
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agreements of Ukraine, Moldova and Georgia; legal settlement and procedures for 

settlement of a trade dispute in the context of non-fulfillment of obligations 

assumed by the parties to the Association Agreement in accordance with the 

provisions of Title IV of this Agreement; ways of legal implementation of the trade 

provisions of the Association Agreement; correlation of the terms 

“harmonization”, “adaptation”, “transposition”, “approximation”; accession to 

international agreements, as well as implementation into national legislation of 

certain provisions of international agreements as obligations of Ukraine under the 

Association Agreement; legal basis for monitoring the implementation of 

obligations under the Association Agreement, especially in terms of the 

implementation of trade obligations. 

The novelty of the study includes the following provisions.  

In this study for the first time: 

- the definition of a deep and comprehensive free trade area within the 

framework of the association agreement between Ukraine and the EU has been 

proposed; 

- the place and legal nature of the so-called mega-regional trade agreements 

within the framework of the intensification of globalization processes in 

international trade have been determined; 

- the definition of monitoring mechanism under the Association Agreement 

between Ukraine and the EU has been given; 

- the contractual mechanism of the free trade zone between Ukraine and the 

EU has been studied, as well as a system of regulatory framework that forms the 

structure of the contractual mechanism has been developed; 

-the practice of settling the EU-Ukraine trade dispute on national restrictions 

on wood export ban has been studied; 

- the definition of the institutional mechanism of the free trade zone between 

Ukraine and the EU has been proposed; 

- a classification of legal instruments for implementation of the provisions of 

the free trade zone between Ukraine and the EU has been proposed. 
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The study has improved and explored in details the following: 

- the correlation of the concepts of “globalization” and “integration” in 

international trade relations; 

- study of the impact of globalization on the formation of a new trade order 

in the context of concluding mega-regional agreements; 

- practical significance of concluding a Partnership and Cooperation 

Agreement between Ukraine and the European Communities for further deepening 

economic integration with the EU; 

- the idea that the free trade area between Ukraine and the EU under the 

Association Agreement has been classified as a new generation of trade 

agreements, the purpose of which is to create free trade zones in the format of 

deeper economic integration; 

- legal characteristics of concluding EU association agreements with third 

countries in the new AA – plus format on the example of Georgia and Moldova; 

- modern scientific approaches to the relationship between WTO law and the 

provisions of trade agreements of regional and trans-regional nature; 

- mechanism for resolving trade disputes in accordance with the Association 

Agreement between Ukraine and the EU; 

- the idea of the need to distinguish between the concepts of 

“harmonization”, “transposition”, “adaptation”, “approximation” and “regulatory 

approximation”, which have used by the text of the Association Agreement 

between Ukraine and the EU; 

- characteristics of European integration activities of central executive 

authorities, as well as their structural divisions in the context of fulfilling 

obligations under the Association Agreement between Ukraine and the EU; 

- the institutional network of European integration bodies of Georgia and 

Moldova, as well as the terms of  reference in accordance with their association 

agreements with the EU. 
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The above-mentioned ideas have both theoretical and practical importance, 

because they can be taken into account in the course of: 

- formation of the European integration vector of Ukraine's foreign policy 

aimed at Ukraine's potential membership in the European Union; 

- improving the institutional mechanism of the DCFTA in the context of the 

activities of structural divisions of the central executive authorities that are 

responsible for legal adaptation of the national legislation of Ukraine to EU law; 

- development of an official Glossary of legal terms such as 

“harmonization”, “approximation of legislation”, “adaptation of legislation” and 

“transposition” within the framework of national legislation; 

- teaching in higher education institutions, working on textbooks, manuals, 

methodological approaches to teaching European Union law; 

- further scientific activities in the field of European integration. 

 

Key words: international law, free trade zone, Association agreements, 

economic integration, harmonization, Ukraine, World Trade Organization. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Підписання та ратифікація 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є, безсумнівно, важливим кроком 

вперед в рамках національної зовнішньої політики, яка спрямована на 

європейську інтеграцію в низці сфер співпраці, в тому числі – в торговельній 

сфері. Угода про асоціацію між Україною та ЄС являє собою новий формат 

угод про асоціацію, які дотепер ЄС не використовував в контексті реалізації 

своєї міжнародно-договірної практики. Дана угода спрямована на 

поглиблення привілейованого співробітництва України та ЄС в 

безпрецедентно великій кількості сфер, та складається з політичної та 

економічної частини. Центральним невід’ємним елементом Угоди про 

асоціацію є Розділ IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею». Саме в 

цьому розділі закріплено бажання Сторін поступово створити зону вільної 

торгівлі протягом десяти років. Особливістю функціонування цієї зони 

вільної торгівлі є її поглиблена та всеохоплююча природа, яка проявляється в 

тому, що ЄС відкрив доступ до внутрішнього ринку для імпорту товарів 

українських виробників фактично на безмитній основі, в той час, як Україна 

також погодилася поступово скасувати тарифи на імпортовані товари з ЄС. 

Крім того, ознайомившись із главами Розділу IV Угоди про асоціацію 

України з ЄС, слід стверджувати, що взяті Україною торговельні 

зобов’язання є передумовою для проведення реформаційної політики 

України в численній кількості секторів співпраці, які передбачають 

формування абсолютно нової торговельної політики з державами-членами 

ЄС.  

В контексті реалізації цих торговельних зобов’язань вкрай важливо 

дослідити такі міжнародно-правові аспекти, як, використання правових 

способів адаптації українського законодавства до правової системи ЄС, 

інституційний та договірний механізм Угоди про асоціації в частині 

торговельної співпраці Сторін угоди. Не менш важливим питанням, яке 
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потребує детального правового аналізу, є дослідження процедури 

моніторингу виконання торговельних зобов’язань, успішне виконання яких 

передбачає отримання доступу до внутрішнього ринку ЄС, поступове 

відкриття ринку послуг в ЄС.  

Крім того, оскільки в наукових та політичних колах зона вільної 

торгівлі з ЄС розглядається як економічна форма інтеграції нового 

покоління, окрема увага присвячена теоретичним засадам економічної 

інтеграції, які передбачають як і аналіз класичних концепцій в сфері 

економічної інтеграції, так і дослідження впливу глобалізації на формування 

нового торговельного порядку. Сучасні тенденції міжнародної торгівлі прямо 

впливають на створення мегарегіональних торговельних угод, учасниками 

яких є держави з найвпливовішими економіками. Окрема увага також 

приділяється співвідношенню зон вільної торгівлі з правовою системою 

Світової організації торгівлі.  

Теоретична основа дисертаційного дослідження. Дослідження 

міжнародно-правового механізму функціонування зони вільної торгівлі між 

Україною та ЄС становить науковий інтерес для вузького кола представників 

як і української економічної та правової школи, так і для європейських 

науковців. Зокрема, міжнародно-правовий механізм функціонування зони 

вільної торгівлі між Україною та ЄС розглядали такі науковці, як 

В. Муравйов, І. Березовська, Р. Петров, Я. Костюченко, Р. Хорольський, 

Ш. Лоренцмайєр, Г. Ван дер Лоо, К. Смирнова, С. Галаган та ін. Варто 

зауважити, що особливу роль в формуванні теоретичної бази для більш 

глибокого розуміння функціонування Поглибленої та всеосяжної зони 

вільної торгівлі між Україною та ЄС відіграють праці як вчених-економістів, 

так і практиків економіки. Серед них варто вказати на праці О.І. Шниркова та 

керівника Центру економічних досліджень Інституту економічних 

досліджень та політичних консультацій Вероніки Мовчан.  

Важливо зауважити, що аналізом обраної нами теми дисертаційного 

дослідження активно займаються представники проектів ЄС, які створені з 
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метою імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (як 

наприклад, Проект ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС). Їхня робота спрямована на реалізацію практичних завдань, 

які повинні бути виконані центральними органами виконавчої влади та 

їхніми структурними підрозділами, які відповідальні за європейську 

інтеграцію. В нашому дисертаційному дослідженні використовується, 

зокрема Методологія перевірки відповідності законодавству ЄС і складання 

таблиць відповідності, Рекомендації для українських органів державного 

управління щодо наближення українського законодавства до права ЄС, які 

розроблені представниками даного проекту. 

Тим не менш, теоретична актуальність дисертаційного дослідження 

обумовлена неповнотою правового аналізу як і проведених реформ в 

торговельній сфері України, так і оцінки їхнього впливу на процес 

гармонізації національного законодавства України з правом ЄС. Надзвичайно 

актуальним є також дослідження правового змісту торговельних зобов’язань, 

чітко визначених для України в торговельній складовій Угоди про асоціацію 

з ЄС. 

Особливу актуальність ця тема дисертаційного дослідження 

становить для України, оскільки одним з головних зовнішньополітичних 

векторів для України є набуття членства в ЄС відповідно до Закону України 

«Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу 

держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі 

та в Організації Північноатлантичного договору)» № 2680-VIII від 7 лютого 

2019 року. Власне, однією з важливих умов вступу України до 

Європейського Союзу є необхідність реформування власної торговельної 

політики відповідно до зобов’язань, що містяться в Угоді про асоціацію з ЄС. 

Таким чином, проведене нами наукове дослідження зможе надати нам 

можливість визначити проблеми, з якими зіштовхуються центральні органи 

виконавчої влади при виконанні ними євроінтеграційних питань. 
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Об’єктом дослідження є правовідносини України та ЄС в 

торговельній сфері в рамках поглибленої економічної інтеграції та 

політичної асоціації із врахуванням способів реалізації зони вільної торгівлі. 

Предметом дослідження виступають міжнародно-правові документи, 

нормативно-правові акти законодавства України, Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС, додатки до Угоди про асоціацію, а також акти первинного 

та вторинного законодавства Європейського Союзу, правові положення яких 

повинні бути враховані для подолання розбіжностей та для поступового 

наближення норм національного законодавства до правової системи ЄС. 

Метою нашого дослідження є аналіз не лише правової природи 

торговельної складової Угоди про асоціацію, але й інших розділів цієї угоди, 

які спрямовані на гармонізацію нормативно-правових актів України з правом 

Європейського Союзу. Міжнародно-правовий механізм зони реалізації зони 

вільної торгівлі між Україною та ЄС також передбачає дослідження її 

договірної та інституційної складових. 

Крім того, наше дослідження спрямоване на з’ясування особливостей 

укладення торговельних угод нового покоління.  

Дана мета зумовила низку завдань, які необхідно з’ясувати, зокрема: 

- здійснити історичний огляд передумов співробітництва України та 

Європейського Союзу в контексті економічної інтеграції; 

- проаналізувати погляди правознавців та науковців щодо визначення 

різних підходів терміну «гармонізація» та співвідношення гармонізації з 

такими термінами, як «адаптація», «апроксимація», «наближення 

законодавства», «транспозиція»; 

- дослідити правову природу зон вільної торгівлі в рамках 

функціонування Світової організації торгівлі;  

- проаналізувати теоретичні міждисциплінарні підходи щодо форм 

економічної інтеграції; 

- розкрити зміст такого способу реалізації зони вільної торгівлі, як 

«приєднання до міжнародних договорів» та дослідити зміст взятих Україною 
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зобов’язань, які передбачають приєднання України до угод ЄС та до 

міжнародних угод; 

- здійснити класифікацію центральних органів виконавчої влади та 

їхніх структурних підрозділів, діяльність яких спрямована на виконання 

зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також 

додатків до цієї угоди; 

- розкрити суть таких термінів, як «поглиблена та всеосяжна зона 

вільної торгівлі» та «інституційний механізм зони вільної торгівлі» та 

«моніторинг виконання зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію»; 

- запропонувати перелік основних способів реалізації положень зони 

вільної торгівлі між Україною та ЄС; 

Методи дослідження. Методологічна основа дослідження була 

визначена його метою та завданнями. В нашій роботі використовуються такі 

методи: порівняльний аналіз; історичний методологічний принцип. 

Історичний методологічний принцип дав нам змогу розглянути 

передумови співробітництва України та Європейського Союзу в торговельній 

сфері, а також з’ясувати вплив концепцій економічної інтеграції на 

укладання торговельних угод нового покоління. 

За допомогою методу компаративістики нами був проведений 

порівняльний аналіз окремих актів вторинного законодавства ЄС та 

українських нормативно-правових актів, зокрема в торговельній сфері. 

Застосування даного методу є актуальним й також в частині дослідження 

договірної практики ЄС з такими країнами, як Молдова та Грузія, оскільки 

зміст положень угод про асоціацію між ЄС та цими країнами фактично 

ідентичний з текстом Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  

Наступні положення можуть бути віднесені до новизни дослідження. 

Вперше: 

- запропоновано визначення поглибленої та всеосяжної зони вільної 

торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; 
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- визначено місце та правову природу так званих мегарегіональних 

торговельних угод в рамках інтенсифікації процесів глобалізації в 

міжнародній торгівлі; 

- надано визначення моніторингу зобов’язань в рамках Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС; 

- досліджено договірний механізм зони вільної торгівлі між Україною 

та ЄС, а також розроблено систему нормативно-правової бази, яка 

становить структуру договірного механізму; 

-  досліджено практику розв’язання торговельного спору Україна-ЄС 

щодо національних обмежень на експорт деревини; 

 - запропоновано визначення інституційного механізму зони вільної    

торгівлі між Україною та ЄС; 

- запропоновано класифікацію способів реалізації положень зони 

вільної торгівлі між Україною та ЄС; 

 

Удосконалено: 

- співвідношення понять «глобалізація» та «інтеграція» в рамках 

міжнародних торговельних відносин; 

- дослідження впливу глобалізації на формування нового торговельного 

порядку в контексті укладання мегарегіональних угод; 

- практичне значення укладання Угоди про партнерство та 

співробітництво між Україною та Європейськими співтовариствами для 

подальшого поглиблення економічної інтеграції з ЄС; 

-   ідею того, що функціонуюча в рамках Угоди про асоціацію зона  

вільної торгівлі між Україною та ЄС віднесена до категорії 

торговельних угод нового покоління, метою яких є створення зон 

вільної торгівлі у форматі більш поглибленої економічної інтеграції; 

- правові особливості укладання угод про асоціацію ЄС з третіми 

країнами у новому форматі АА – плюс на прикладі Грузії та Молдови; 
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- сучасні наукові підходи щодо співвідношення права СОТ із 

положеннями торговельних угод регіональної та трансрегіональної 

природи; 

- механізм врегулювання торговельних спорів відповідно до Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС; 

- ідею необхідності розмежування понять «гармонізація», 

«транспозиція», «адаптація», «апроксимація» «нормативно-правове 

наближення», якими оперує текст Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС; 

- особливості євроінтеграційної діяльності центральних органів 

виконавчої влади, а також їхніх структурних підрозділів в контексті 

виконання зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС; 

- інституційну мережу євроінтеграційних органів Грузії та Молдови та 

коло їхніх повноважень відповідно до укладених ними угод про 

асоціацію з ЄС. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане 

здобувачем особисто. Усі висновки, узагальнення, припущення, пропозиції 

зроблені автором завдяки самостійній дослідницькій роботі, аналізу 

доктрини міжнародного права та права Європейського Союзу, а також 

сучасної практики міжнародних відносин. 

Структура та обсяг дисертації. Структура роботи, яка складається з 

трьох розділів, дозволяє комплексно надати характеристику міжнародно-

правового механізму реалізації зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Розділи дисертації поділяються на підрозділи. 

Загальний обсяг дисертації складає 221 сторінку, з яких обсяг 

основного тексту становить 172 сторінки. Список використаних джерел 

складається з 187 найменувань.  
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Розділ I. ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ ЯК ЕТАП 

ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

1.1. Теоретичні міждисциплінарні парадигми економічної 

інтеграції. 

 

Сучасний світ розвивається відповідно до інтенсифікованих 

глобалізаційних процесів. Дана закономірність простежується в різних 

сферах суспільного життя: політика, економіка, культура, спорт, наука тощо. 

І, аналізуючи окремо кожну із цих сфер, можна стверджувати, що 

глобалізація є різних видів, в залежності від предмету суспільних відносин, 

якими регулюються об’єкт, щодо якого вони, власне, виникнули. Наприклад, 

в науковій сфері наразі прослідковується тенденція до створення проектів 

академічної мобільності, обміну науковцями, запровадження дуальних 

освітніх програм – перераховані складові наукової галузі є нічим іншим, як 

точним відображенням глобалізації, яка, в свою чергу, нерозривно пов’язана 

з інтеграцією. На нашу думку, глобалізація є загальним процесом, 

закономірністю розвитку людства, метою якої є інтеграція на політичному, 

економічному та соціокультурному рівнях.  

Інтеграція є тим інструментом, за допомогою якого відбувається 

трансформація суспільних відносин шляхом формування загальносвітових 

стандартів. Існують різні види інтеграції для надання визначення. Інтеграція 

відбувається на культурному, соціальному, політичному та економічному 

рівнях. Із загальної точки зору, інтеграцію можна розуміти як створення 

єдності або включення певних елементів в єдине ціле. Однак у нашій 

науковій роботі ідеться про економічну інтеграцію та тісно пов’язаною з нею 

політичну інтеграцію. Політична інтеграція в кінцевому підсумку слідує за 

максимально завершеною економічною інтеграцією
 
[1]. 

Тим не менш, на даний момент, стверджувати про те, що виключно 

глобалізаційні процеси впливають на економіку, не варто. Паралельно з 
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глобалізаційним процесом міжнародної економіки відбувається протилежний 

йому процес – регіоналізація. Економічна регіоналізація та економічне 

районування покликані оцінити структуру та організацію регіонального 

економічного простору [2]. Економічний регіон визначається як 

територіальна частина економіки, що характеризується єдністю території та 

економіки, внутрішнім економічним взаємозв'язком та існуючою 

економічною спеціалізацією [3]. В свою чергу, економічна зона – це 

територія, в межах якої спостерігається аналогічна інтенсивність виконання 

економічних характеристик [4]. 

Економічний регіон відрізняється від економічної зони, перш за все, 

тим, що він формується в результаті розвитку соціально-економічних 

відносин між господарюючими суб'єктами. З цієї причини при проведенні 

економічної регіоналізації особлива увага приділяється аналізу товарних, 

людських, інформаційних та енергетичних потоків і т.д. Це вимагає розробки 

спеціальних підходів і методів для вирішення завдань регіоналізації [5, c.1]. 

Як класичні, так і «нові» економічні теорії припускають, що 

розширення торгових зв'язків також веде до зростання торговельної 

спеціалізації. Зміцнення торговельних зв'язків пов'язане з посиленням 

міжгалузевої спеціалізації між країнами [6, с.9].  

Тобто, регіоналізації економіки притаманні такі ознаки, як 

територіальна приналежність та посилення торговельних зв’язків між 

певними країнами в контексті існуючої міжгалузевої спеціалізації. 

Враховуючи географічну приналежність держав, які беруть участь в 

інтеграційному процесі, пропонується така класифікація: регіональна, 

міжрегіональна та (глобальна) інтеграція [7, с.57]. Регіональна інтеграція 

передбачає використання територіального принципу розташування держав в 

межах континенту або іншого географічного регіону (наприклад, створення 

Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН), головною метою якої є 

економічна, соціальна, культурна інтеграція держав-членів, які розташовані в 

Південно-Східній Азії) [8, с.4]. 
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Варто зазначити, що такі протилежні за своєю природою процеси, як 

глобалізація та регіоналізація, тим не менш, слід розглядати комплексно, 

тому що їхня взаємопов’язаність та паралельність протікання в міжнародних 

торговельних відносинах веде до лібералізації економік держав, що 

відображається у формі свободи зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 

господарювання, спрощення доступу вітчизняних товарів на іноземні ринки 

тощо. 

Оскільки в нашій роботі розглядається такий етап економічної 

інтеграції, як зона вільної торгівлі (далі – ЗВТ), слід підкреслити, що ЗВТ в 

основному утворюються в межах міжрегіональної інтеграції, оскільки 

держави-учасниці географічно можуть не бути сусідами, а розташовуватися в 

різних регіонах або континентах [7, с.57]. 

Цікавим є твердження К. Адамової: «Глобальну інтеграцію слід 

розуміти як процес взаємного зрощування національних економік на основі їх 

взаємозалежності, зміцнення господарських і суспільно-політичних зв'язків 

та формування відповідної інституційної системи міждержавних взаємодій 

з виникненням глобального простору міжнародного життя» [9]. 

В.Л. Іноземцев розглядає глобалізацію в рамках економічної інтеграції: 

«Сучасна глобалізація являє собою процес перетворення регіональних 

соціально-економічних систем, які вже досягли високого ступеня 

взаємозалежності, в єдину світову систему, що розвивається на основі 

уніфікованих закономірностей» [10; 11]. 

Як влучно зазначає Ф.Д. Карр, протягом останніх років міжнародна 

економічна інтеграція прискорилася і, як очікується, триватиме. Її основні 

характеристики включають зниження або скасування торгових тарифів і 

обмежень на потоки капіталу або шляхом зміни політики, або просто шляхом 

використання нових комунікаційних технологій (за допомогою яких 

створюються віддалені виробничі райони). Це вже призвело до більшої 

міжнародної мобільності капіталу, більш вільного переміщення товарів і 

розвитку виробничих процесів («виробничих ланцюжків»), які охоплюють 
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національні кордони. Ця модель особливо характерна для виробництва і, у 

все більшій мірі, для сфери послуг [12]. 

Таким чином, варто стверджувати, що термін «економічна інтеграція» 

розглядалася багатьма вченими, зокрема, в контексті інтенсифікації 

глобалізаційних процесів. Одним з основоположників – дослідників 

економічної інтеграції, без сумніву, є Б. Баласса який в своїй відомій роботі 

«Теорія економічної інтеграції» розглядав економічну інтеграцію в двох 

якостях: як процес та як, власне, стан (англ. state of affairs). Розглядаючи 

економічну інтеграцію як процес, Б. Баласса включав в неї заходи, 

спрямовані на ліквідацію дискримінації між економічними одиницями, що 

належать до різних національних держав; в якості стану економічна 

інтеграція характеризувалася відсутністю різних форм дискримінації між 

національними економіками. 

Теорія економічної інтеграції може розглядатися як складова 

міжнародної економіки, але вона також розширює рамки тлумачення 

міжнародної торговельної теорії, досліджуючи вплив злиття національних 

ринків на економічне зростання і досліджуючи необхідність координації 

економічної політики в інтеграційному об’єднанні. Нарешті, теорія 

економічної інтеграції також повинна включати в себе елементи теорії 

розташування. Інтеграція сусідніх країн зводиться до усунення штучних 

бар'єрів, що перешкоджають безперервній економічній діяльності через 

національні кордони, і подальшого переміщення виробництва і регіональної 

агломерації і дегломерації [13, с.174-175]. 

Центральним елементом вказаної вище праці Б. Баласса є, безсумнівно, 

перелік форм, в якості яких може відбуватися економічна інтеграція: зона 

вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз і повна 

економічна інтеграція. У зоні вільної торгівлі тарифи (і кількісні обмеження) 

між країнами-учасницями скасовуються, але кожна країна зберігає свої 

власні тарифи щодо нечленів. Створення митного союзу передбачає, крім 
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усунення дискримінації в сфері руху товарів в рамках союзу, також 

вирівнювання тарифів у торгівлі з країнами, що не входять до нього. 

Більш висока форма економічної інтеграції досягається в рамках 

спільного ринку, де не тільки торговельні обмеження, а й обмеження руху 

факторів виробництва скасовуються. Економічний союз, на відміну від 

спільного ринку, поєднує в собі скасування обмежень на товарну і факторну 

політику, з тим щоб усунути торговельну дискримінацію. Нарешті, тотальна 

економічна інтеграція передбачає об'єднання грошово-кредитної, фіскальної, 

соціальної політики і вимагає створення наднаціонального органу, рішення 

якого є обов'язковими для держав-членів [13, с.174-175]. 

Таким чином, Б. Баласса здійснив важливі теоретичні дослідження 

щодо явища економічної інтеграції, а також окреслив її етапи. Беззаперечно, 

отримані ним наукові результати відіграють важливу роль в розвитку науки 

економічної теорії [7, с.57].  

Варто додати, що праця Б. Баласса була опублікована в лютому 1961 

року. В цей час, окрім досліджених ним форм економічної інтеграції, 

розглядаються і інші – зокрема, преференційні торговельні угоди (далі – 

ПТУ). 

ПТУ– це угоди, за допомогою яких країни-члени отримують зниження 

тарифів або преференційний режим в рамках кількісних обмежень на їх 

торгівлю з іншими країнами-членами при збереженні щодо третіх сторін 

нормального рівня торговельного обмеження. Цей тип угод часто 

застосовується тільки до групи продуктів і надається в односторонньому 

порядку [14].  

Одним з перших науковців, який дослідив правову природу ПТУ, є 

Д. Вайнер. Основний посил вайнерівського підходу полягав у тому, що ПТУ, 

на відміну від недискримінаційної лібералізації торгівлі, може завдати шкоди 

як країні-члену, так і світовому добробуту. ПТУ можна розглядати як 

«торгове відхилення» або інструмент «створення торгівлі». Ці вайнерівські 

концепції були переглянуті багатьма іншими вченими та навіть неправильно 
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(з точки зору автора) витлумачені. Пол Воннакотт і Марк Лутц (1989), 

Лоуренс Саммерс (1991) та інші вважають, що якщо країни, що укладають 

ПТУ, отже, вони є «природними торговельними партнерами», то ефект 

створення торгівлі переважить ефект відволікання торгівлі, що зробить ПТУ 

вигідним для його членів. Ключовим критерієм для визначення «природних 

партнерів» є високий початковий обсяг торгівлі між ними [15, с.82]. 

Крім того, Вайнер досліджував також питання функціонування 

митного союзу. Вперше теорія митного союзу була відображена в публікації 

Вайнера «Питання митного союзу» (англ. The Customs Union Issue) в 1950 

році.  

До того, як Дж. Вайнер розробив теорію митного союзу, існувало 

загальне переконання, що митний союз підвищує рівень добробуту, оскільки 

митний союз-це рух до більш вільної торгівлі, принаймні, в межах певної 

області. Вайнер зазначив, що висновок про збільшення добробуту за рахунок 

митного союзу не обов'язково вірний. 

Він проаналізував виробничі ефекти митного союзу через концепції 

створення торгівлі та відволікання торгівлі. У роботах таких дослідників, як 

Мід, Ліпсі, Ланкастер і багатьох інших, аналізувався ефект споживання. 

Г. Джонсон дотримувався підходу часткової рівноваги для повного 

дослідження наслідків митного союзу, включаючи як виробничі, так і 

споживчі ефекти. 

Митний союз-це утворення, в яке входять дві або більше країни. Вони 

скасовують тарифні та інші торговельні обмеження між собою і приймають 

загальний зовнішній тариф щодо країн, які не є членами. 

Статичні ефекти митного союзу в системі часткової рівноваги, по 

лініях, запропонованим Вайнером, Мідом, Ліпсі і Джонсоном, можуть бути 

вивчені на основі наведених нижче припущень: 

1. Митний союз включає дві країни-країну походження А і країну-

партнера B. 

2. Решта світу позначається третьою країною, скажімо країною C. 
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3. Митний союз встановлює єдиний зовнішній тариф. 

4. Відсутні будь-які інші види торговельних обмежень. 

5. Митний союз встановлює тільки певний тариф. 

6. Три країни виробляють тільки один товар. 

7. До утворення митного союзу країна походження А була країною з 

найвищими витратами, а країна С – країною з найменшими витратами. 

8. Криві пропозиції є абсолютно еластичними в країнах А і С. 

9. Існує досконала конкуренція як на товарних, так і на факторних 

ринках. 

10. Пропозиція виробничих ресурсів є фіксованою. 

11. Існує стан повної зайнятості ресурсів. 

12. Методи виробництва постійні. 

13. Транспортні витрати відсутні. 

14. Країна походження спочатку має баланс торговельної рівноваги, 

тобто експорт дорівнює імпорту [16]. 

Таким чином, Д. Вайнер вважав, що митний союз може відбуватися в 

результаті створення торгівлі або торговельного відхилення. В результаті 

створення торгівлі внутрішнє виробництво, яке мало високі втрати, 

переносилося на державу-партнера, виробництво якої відбувалося за менших 

витрат [7, c.60-61].  

Варто акцентувати увагу на тому, що популярність митних союзів та 

інших регіональних інтеграційних форм відбулася в 1980 – ті на початку 

1990-х рр. В основному це стосувалося країн з високим рівнем доходу. 

Спільною рисою цих країн було прагнення до більш «глибокої інтеграції», 

тобто вихід за межі тарифної елімінації з метою полегшення торгівлі на 

більш інтегрованому внутрішньому ринку. Головними прикладами були: 

програма EC92 «Спільний ринок», Угода про вільну торгівлю між Канадою і 

США 1987 року і Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА) 

[17, c.51].  
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Дослідивши представників теорії економічної інтеграції, доцільно 

розглянути теорії політичної інтеграції, оскільки економіка та політика є 

взаємопов’язаними явищами та прямо впливають одна на одну. Економічна 

інтеграція залежить від внутрішньополітичних процесів, які, в свою чергу, 

визначають вектори розвитку економіки та встановлення партнерських 

торговельних відносин. Політична воля є тим рушійним фактором, за 

допомогою якого формується економічна модель держави. 

Класичними теоріями політичної інтеграції є концепції 

функціоналізму, неофункціоналізму, федералізму та неофедералізму, а також 

концепція так званого «розповсюдження» (англ. spillover). 

Класична теорія функціоналізму, також відома як теорія ліберального 

інституціоналізму, стверджує, що нація може досягти максимального 

економічного розвитку завдяки сприянню зі сторони міжнародних 

організацій на основі функціонального, а не територіального принципу. 

Згідно з Мітрані, соціально-економічне благополуччя може гарантувати лише 

міцний мир, оскільки люди за своєю природою раціональні. Первинною 

пропозицією Мітрані для Європи було створення федерації. Тим не менш, 

політична координація, яка була потрібна для досягнення цієї мети, 

виявилась занадто амбітною, тому економічна інтеграція була прийнята як 

перший крок для того, щоб у подальшому закласти основу для політичного 

союзу (запорука миру) [18]. 

У своїй праці «Робоча система миру» Мітрані розглянув три варіанти 

побудови міжнародного співтовариства: об’єднання держав на прикладі 

функціонування Ліги Націй (при цьому ідентичність та політика держави 

залишаться майже недоторканими), формування федеративної системи та, 

власне, функціональний підхід, який передбачає розірвання традиційного 

зв’язку між суб’єктом і певною територією [19, c.176]. 

Мітрані вважав, що міжнародні організації зможуть краще 

задовольнити потреби населення та наявні в них наднаціональні функції 

значно скоротять ризики виникнення міжнародних конфліктів. Таким чином, 
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він вважав, що поява нових міжнародних організацій зможу трансформувати 

систему міжнародних відносин і в той самий час виникне неминучість 

ослаблення національних держав [19, c.170]. 

Теорія неофункціоналізму виникла всередині 50-х рр. В основі теорії 

закладена ідея економічної інтеграції держав як певний процес, при якому 

держави усувають бар’єри для здійснення вільної торгівлі. 

Неофункціоналістська теорія допомагає, передусім, зрозуміти процес 

економічної інтеграції Західної Європи, оскільки формулює принципи 

функціоналізму в контексті регіональних інститутів. У той час як 

функціоналісти розглядають інтеграцію як результат незворотного розвитку, 

який надає все більше функцій державі і підштовхує її до співпраці з 

міжнародними функціональними інститутами [20, p.5].  

Існує різниця в кінцевих результатах процесу інтеграції між 

функціоналістами і неофункціоналістами. На думку функціоналістів, 

кінцевим результатом процесу інтеграції є окремо створена інституційна 

організація. В контексті функціоналістської теорії все зводиться до єдиного 

нового центру, який виник в результаті створення «нового політичного 

співтовариства» згідно з Хаасом. 

Головною складовою неофункціоналістської теорії є концепція так 

званого «розповсюдження» (далі – англ. spillover). Ідея так званого 

«розповсюдження» полягала в неминучості поширення процесу інтеграції на 

нові сфери економічного та суспільно-політичного життя населення [21]. 

На думку Е. Хааса, «розповсюдження»- це «спосіб, в якому створення і 

поглиблення інтеграції в одному економічному секторі створюватиме тиск 

у напрямку подальшої інтеграції в межах і за межами сектора, а також 

більший регулювальний потенціал на європейському рівні» [22, c.89]. 

Тобто, ефект spillover передбачає початок інтеграційного процесу в 

більш вузьких, але критичних для економіки сферах, але поступово 

інтеграція розповсюджуватиметься на нові економічні сектори 
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співробітництва. На думку неофункціоналістів, інтеграційні процеси не 

можуть відбуватися одномоментно в економіці та політиці. 

Неофункціоналісти, зокрема, використовували концепцію 

«розповсюдження» для теоретичного тлумачення всього ланцюжка 

економічної інтеграції: перехід зони вільної торгівлі в митний союз, потім – у 

спільний ринок, а в подальшому – в економічний союз. Більше того, 

представники теорії неофункціоналізму очікували, що поступальний 

розвиток економічної інтеграції безсумнівно потягне за собою інституційні 

зміни і підніме на новий рівень політичну інтеграцію. 

Крім того, неофункціоналістами розглядався наднаціональний характер 

інтеграційних інститутів не тільки як такий, що має функціональну перевагу, 

але й здатен захистити спільні інтереси держав-учасників інтеграції. Вони 

вважали, що принцип наднаціональності є основною гарантією міцності і 

незворотності європейської інтеграції.  

В теорії економічної інтеграції виокремлюється ціла низка векторів, які 

варіюються насамперед в залежності від запропонованого інтеграційного 

механізму. Серед них варто виділити, зокрема неолібералізм, 

структуралістичні концепції, неокейнсіанство, дирижизм тощо. 

Поняття «неолібералізму» протягом останніх двадцяти років стало 

досить вживаним в політичних і наукових колах. Деякі автори (зокрема, Саад 

– Фільхо та Джонстон) навіть припустили, що неолібералізм-це «пануюча 

ідеологія формування нашого світу сьогодні», і що ми живемо в «епоху 

неолібералізму». Вони вважають, що влада і багатство, все в більшій мірі, 

зосереджені в рамках транснаціональних корпорацій і елітних груп, таким 

чином, в результаті практичної реалізації економічної і політичної ідеології 

вони ідентифікують себе як «неолібералісти». 

Представниками раннього неолібералізму є економісти Вільгельм Ріпке 

і Моріс Алле. Їхнє розуміння повної інтеграції зводилося до ідеї формування 

єдиного ринкового простору, учасниками якого є декілька країн, а 

функціонально – інституційний механізм здійснювався б на основі стихійних 
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ринкових сил і вільної конкуренції незалежно від економічної політики 

держав та існуючих національних і міжнародних договорів. Втручання ж 

держави у сферу міжнародних економічних відносин призводить, на їх 

думку, до таких негативних явищ, як інфляція та дестабілізація міжнародної 

торгівлі. Таким чином, неолібералістична теорія має багато спільного з 

класичною теорією невтручання в економіку, в основі якої лежав принцип 

«невидимої руки». Цей принцип був відображений в науковій праці А. Сміта 

«Дослідження про природу та причини багатства народів»: «Вільна гра 

ринкових створює гармонійний устрій» [23]. 

Як зазначено вище, ідея неолібералізму ґрунтується на переконанні в 

саморегулюючій здатності ринку, і відповідно необхідності обмеження сфери 

діяльності держави. Ці два рівнозначних принципи виділяють дві 

особливості цієї ідеологічної традиції: антиномії держави та ринку з одного 

боку, та політики і економіки в їх відповідних сферах – з іншого боку [24]. 

Концепція неолібералізму була розвинута німецьким вченим 

О. Рюстовим: характерними ознаками неолібералізму, на його думку, були 

пріоритет механізму ціноутворення, вільне підприємництво, система 

конкуренції, і сильна та неупереджена держава. Бути «неоліберальним» 

означало підтримувати сучасну економічну політику державного втручання.  

Згідно з неоліберальною теорією, держава повинна відстоювати 

інтереси індивідуальних прав приватної власності, верховенство закону та 

інститути вільного функціонування ринків і вільної торгівлі. Ці інституційні 

механізми вважаються необхідними для забезпечення індивідуальних свобод 

громадян. Правова основа полягає в тому, щоб створити усі умови для 

вільного виникнення та узгодження договірних зобов'язань між юридичними 

особами на ринку. Принцип «pacta sunt servanda» і право особистості на 

свободу дій та вибору повинні бути захищені. Держава повинна 

використовувати свою монополію на використання засобів примусу для 

збереження цих свобод. Фундаментальним благом є розвиток можливостей 

для бізнесу та корпорацій діяти в рамках даної інституціональної структури 



35 

 

вільного ринку і вільної торгівлі. Приватне підприємництво розглядається в 

якості основного фактору для інновацій і створення матеріальних благ.  

Крім того, представники неолібералізму вважали головною 

економічною передумовою економічної інтеграції конфлікт між потребами 

вільного товарообміну, який обумовлює збільшення ринку, валового 

внутрішнього продукту (далі – ВВП) та доходу населення держав, які 

інтегруються, а також існуючою на той період часу системою 

протекціоністських та дискримінаційних бар’єрів на шляху до вільного 

обміну товарами. 

Зокрема, економіст-міжнародник В. Обуховський стверджує, що «від 

усунення такого роду перешкод в ході формування митних та економічних 

союзів неодмінно залишаться у виграші всі учасники такого роду 

інтеграційних блоків, які матимуть у своєму розпорядженні значно 

розширені ринки і господарські території». 

На відміну від неолібералістів представники напряму неокейнсіанства 

– дирижисти (серед яких Ф. Вейєр та С. Харрес [25]) дотримувались думки, 

що важливіше не стільки лібералізувати міжнародний обмін товарами, 

послугами, капіталами та робочою силою, скільки подолати розбіжності між 

пануючою внутрішньоекономічною політикою стимулювання економічного 

зростання та зайнятості населення, з одного боку, та станом міжнародних 

економічних відносин з державами – партнерами, з іншого боку [26, с.29-30]. 

Тобто, теорією дирижизму висунуто на перший план об’єктивна 

потреба як в усуненні національних господарських мотивів на шляху до 

міжнародної міграції факторів та результатів виробничої спроможності, так і 

в інтеграції економічних політик держав, утворення організованої структури 

наднаціональних інститутів в економічній сфері в межах новоствореного 

економічного інтеграційного об’єднання. 

Представники концепції структуралізму, серед яких варто вказати 

Я. Тінбергена та А. Філіппа, дотримувались позиції щодо створення такої 

моделі інтеграції, в центрі якої були б суб’єктивні фактори, а саме – 
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політичні мотиви. Вони виділяли обов’язкову природу національних та 

транснаціональних заходів та інтеграційної політики». Таким чином, 

інтеграція можлива тільки на стадії економічного союзу та призводить до 

«докорінної зміни структури національної економіки та досягнення 

оптимального балансу суспільно-економічного розвитку держави».  

В межах цього твердження Я. Тінбергеном були введені поняття 

позитивної та негативної інтеграції. На його думку, економічну інтеграцію 

слід розглядати з точки зору «динамічної перспективи»: це процес, головною 

метою якого є поступове скорочення торговельних бар’єрів між товарами та 

ринками факторів виробництва незалежних національних економік в межах 

територіальної зони інтеграції з метою підвищення загального економічного 

добробуту держав-учасниць інтеграції [27]. 

Згідно з Тінбергеном, таке скорочення бар’єрів слід розглядати як 

наслідок негативної інтеграції, в той час як створення наднаціональних 

інституційних утворень або їхньої групи сприяє успішному функціонуванню 

позитивної інтеграції. Сприятливе, з економічної точки зору, значення 

останньої полягає у можливості корегування ринкових сигналів шляхом 

кооперативної спільної економічної політики держав.  

Як зазначено вище, негативна інтеграція передбачає взаємне 

скорочення державами перепон для розвитку економічних транскордонних 

зв’язків. Таким чином, скасовуються бар’єри, які перешкоджають взаємному 

товарообміну, вільному пересуванню товарів, послуг, капіталів та осіб. 

Яскравим прикладом негативної інтеграції є створення Світової організації 

торгівлі (далі – СОТ). 

Позитивна ж інтеграція зводиться до розробки здійснення державами-

учасницями інтеграційного процесу спільної політики з управління більшості 

сфер суспільного життя. Мова йде, зокрема, про спільну торговельну або 

сільськогосподарську політику. Така інтеграція може досягатися тільки на 

рівні економічного та валютного союзу. 
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Зазвичай негативна інтеграція відбувається першою, проводячи 

часткову інтеграцію (наприклад, Південний спільний ринок МЕРКОСУР) 

створюючи сприятливі умови для позитивної інтеграції, яка потенційно може 

призвести до повної інтеграції (як, наприклад, створення Європейського 

Союзу). 

Англійський економіст П. Робсон, який займався проблемою 

міжнародної економічної інтеграції, підкреслює не випадковий, а 

закономірний характер економічної інтеграції, який насамперед підвищує 

ефективність використання господарських ресурсів. Таке підвищення 

ефективності досягається в результаті негативної інтеграції, в ході якої 

ліквідуються торговельні обмеження, торговельна дискримінація, затримка 

міжнародного обміну товарів, грошових коштів, трудових ресурсів, так і 

внаслідок позитивної інтеграції, пов'язаної із створенням нових соціальних 

установ та інструментів, котрі забезпечують дію ринкового механізму 

незалежно від наявності державних кордонів.  

Досвід економічної інтеграції в рамках ЄС Робсон зіставляє з 

інтеграцією серед країн, які розвиваються, і соціалістичною інтеграцією в 

рамках Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ). Значенням інтеграції для 

країн є не економічні вигоди, які держави – учасниці можуть отримати на 

основі їх сучасної структури торгівлі, а в тому, що інтеграція може 

допомогти їм змінити цю структуру, а також існуючу структуру 

виробництва. Інтеграція створить регіональні ринки, що дозволяють 

забезпечити достатній прибуток від іноземних інвестицій, та водночас більш 

повно використовувати потенційні та наявні ресурси.  

Таким чином, Робсон узагальнює: «Чим нижчий рівень розвитку, 

досягнутий країнами до моменту інтеграції, тим значнішими будуть вигоди 

від перспективної раціоналізації» [28, c.372]. 

Школа ринкової теорії розглядає інтеграційну модель як процес 

об’єднання держав на основі принципів досягнення максимальної 

лібералізації регіональної торгівлі. Тим не менш, ринкова теорія більш 
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категорично ставиться до державної інтервенції в економіку на відміну від 

теорії лібералізму: при об’єднанні держав на засадах повної лібералізації не 

допускається втручання з боку держави в економічні процеси.  

Стосовно ж неоліберальної концепції, то в ній допускається державне 

втручання з метою «вирівнювання умов для державного втручання з метою 

регулювання економіки та вільної дії ринкових сил». 

Основоположне місце в усіх теоріях міжнародної економічної 

інтеграції відводиться проблемам взаємозв’язку економіки та політики, тобто 

йдеться про співвідношення та взаємодію національно-державних (а саме – 

федералістичного), міждержавних та наднаціональних аспектів у формуванні 

та подальшому розвитку інтеграційних утворень. В контексті цієї 

проблематики в теоріях інтеграції з другої половини 20 століття 

відслідковується конкуренція між двома школами – функціоналістами та 

федералістами. 

Функціоналісти порівнюють процес інтеграції з «побудовою інтеграції 

з окремих елементів», при цьому прогрес в певній сфері розповсюджується 

також на інші економічні сектори, що сприяє поетапному процесу 

економічного об’єднання. Створення наднаціональних інститутів є 

найвищою стадією розвитку інтеграції, а держава відіграє значиму роль при 

вирішенні проблем держав, які інтегруються. 

Представники школи федералізму (Ж. Монне, Ш. Мюре) просувають 

ідею створення наднаціональної держави та вважають, що рушійною силою 

інтеграції буде врахування політичних факторів. Вони акцентують увагу на 

об’єднанні «зверху», вважаючи за необхідне прискорити створення 

наднаціонального утворення, в компетенції якого було б дотримання 

контролю за розвитком інтеграційних процесів [26]. 

Модерністські теорії економічної інтеграції схиляються в більшості 

випадків до думки, що розвиток інтеграційних процесів відбувається під 

впливом внутрішніх та зовнішніх сил, тобто враховуються при дослідженні 

як національні, так і наднаціональні аспекти управління процесами 
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економічної інтеграції, виходячи з положень про «паралельний характер 

розвитку складових елементів та форм реалізації інтеграційного механізму». 

В кінці 90-х рр. 20 століття виникла нова теорія багаторівневого 

управління, яка фактично поєднує в собі характерні риси різних теорій. Ця 

концепція передбачає дослідження взаємозв’язку економіки та політики, 

поєднання національно-державного, міждержавного та наднаціонального 

аспектів в процесі розвитку інтеграції на прикладі передумов та засад 

функціонування наднаціональних інститутів Європейського Союзу. 

Взагалі, кінець 20 століття ознаменувався низкою досліджень, якими 

розглядаються ефекти від інтеграційних процесів в контексті моделі 

загальної економічної рівноваги. 

Важливо зазначити, що майже всі фундаментальні дослідження, які 

проводились Міжнародною торговою комісією Сполучених Штатів за 

запитом Конгресу США та інших організацій в 90-х рр., метою яких є оцінка 

ефекту від участі в Північноамериканській угоді про вільну торгівлю (далі – 

НАФТА), базуються на застосуванні багатосекторальних моделей загальної 

економічної рівноваги. 

Окрему увагу слід приділити дослідженню двох підходів до розуміння 

суті економічної інтеграції, які були розроблені в 1960-90-х рр. західними 

науковцями: традиційний технологічний та сучасний економічний 

(транзакційний).  

Послідовники традиційного технологічного підходу пояснювали явище 

інтеграції виходячи з її технологічної характеристики, тобто, головною 

умовою для формування інтеграційного типу є наявність технологічної 

єдності та технологічних умов функціонування виробництва, а саме – 

наявність торгових бар’єрів доступу на ринок. Цей підхід був розроблений 

такими дослідниками як Р. Борк, Д. Казерман, Я. Кронрод, Г. Шишкова. 

Вони розглядають виробничу інтеграцію в якості процесу, який 

характеризується поєднанням частин виробничої структури в один 
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продуктивний процес, а виробничі зв'язки між ними з’являються на основі 

спільного, паралельного виготовлення продукту. 

Сучасний економічний підхід набуває все більшого поширення в наш 

час та пов'язаний з працями Р. Коуза, О. В. Вільямсона, Д. Норта, К. Ерроу та 

інших представників нового напрямку інституціональної школи. Ними була 

розроблена концепція «трансакційної економіки» [29].  

Інтеграція проявляється у формуванні великих виробничих комплексів, 

всередині яких значно посилюється централізація виробництва; таким чином 

це створює умови для більшої планомірності, безпосередньо посилює 

суспільний характер зв'язків між учасниками інтеграції та, в той самий час, 

обмежує та відкидає товарно-вартісний характер обміну діяльністю та її 

результатами.  

Прихильники інституціонального підходу розробили транзакційну 

концепцію інтеграції, яка тісно пов'язана з інституціональною теорією – 

відповідно до неї інтеграція є системою певних відносин, які виникають у 

випадку, коли напрям ресурсів починає залежати власне від підприємця. 

Виходячи з цього уточнюються значення термінів «комбінація» і 

«інтеграція», які часто вживаються в науковій літературі відповідно 

«горизонтальною інтеграцією» і «вертикальною інтеграцією» [29]. Зокрема, 

комбінація існує тоді, коли транзакції стають справою тільки одного 

підприємця, а не двох і більше. Вона вважалася б інтеграцією, якщо б 

включала в себе організацію трансакцій, які б розподілялися серед 

підприємців через механізм ринку. 

О.В. Вільямсон вважав, що змістовою стороною інтеграції є не 

технологічні, а економічні взаємозалежності, пов'язані з скороченням 

трансакційних витрат при заміні ринку внутрішньою організацією. З його 

точки зору, переваги інтеграції пов'язані з гармонізацією інтересів, 

зменшенням ризику, суттєвою економією, яка може бути одержана за 

рахунок скорочення інформаційних потоків [30, c.37]. 
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На сьогоднішній день, тенденції в міжнародній економіці як ніколи 

взаємозалежні від глобальних інтеграційних процесів: більшість держав, які 

входять до СОТ, є членами одного або декількох інтеграційних об’єднань. 

Абсолютна більшість міжнародних угод, укладених державами, стосуються 

створення зони вільної торгівлі.  

На думку Г. Костюниної, інтеграційні об'єднання, які були сформовані 

в 1990-2000-х рр., значно відрізняються від угод 1960-1980-х рр. як за 

охопленням інтеграційних заходів, так і за вибором моделі 

зовнішньоекономічного розвитку, а також за географічним чинником. З 

другої половини 1990-х рр. зростає кількість міжрегіональних (мега) угод про 

зону вільної торгівлі, в тому числі із залученням країн, розташованих на 

різних континентах [31, c.3]. 

Одним з основних чинників сучасного етапу розвитку міжнародної 

економічної інтеграції є динаміка взаємного експорту та підвищення його 

частки в загальному експорті інтеграційного об’єднання. Варто зазначити, 

що обсяги взаємного експорту відрізняються в різних об’єднаннях, що 

пов'язано зі сформованим рівнем економічної взаємозалежності і 

взаємодоповнюваності між країнами-учасниками.  

Таким чином, сучасні наукові школи, які займаються дослідженням 

економічної інтеграції, формують абсолютно нові підходи щодо її сутності. 

Зокрема, один з таких прогресивних підходів був розроблений П. Кругманом. 

Загальновідомо, що дослідження процесів економічної інтеграції відноситься 

до макроекономіки, але Кругман використав мікроекономічний підхід, який 

зазвичай використовується для дослідження структури галузевих ринків, в 

контексті ринкової влади учасника ринку, яка визначається його 

чисельністю: чим менше учасників ринку, тим слабкіша ринкова сила 

кожного з них. Кругман дослідив питання щодо впливу кількості торгових 

блоків в світовій економіці.  

При цьому, слід зазначити, що торговий блок відповідно до теорії 

П. Кругмана складається з провінцій, умовно – географічних одиниць, кожна 
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з яких спеціалізується на виробництві певного виду товару. Торговий блок 

встановлює по відношенню до третіх країн такі тарифи, які підвищують 

економіку держав-учасниць. Економічний ріст відбувається тоді, коли 

зростають обсяги міжнародної торгівлі та досягає свого піку, коли в країні 

існує один торговий блок, який об’єднує всі країни. В цьому випадку, 

абсолютно на всій території держав-учасниць цього блоку починають 

панувати принципи вільної торгівлі по відношенню до всіх держав, та 

відсутня будь-яка форма дискримінації.  

Проте, досліджуючи сучасний стан світової економіки, Кругман зробив 

висновок, що економічне благополуччя у світі вище тоді, коли існує велика 

кількість дрібних торгових блоків у порівнянні з ситуацією, де панують 

декілька великих торгових блоки. Це пояснюється тією обставиною, що 

дрібні блоки характеризуються меншою ринковою потужністю, тому будуть 

більше товарів імпортувати та встановлювати відповідно більш низькі 

тарифи ніж великі торгові блоки по відношенню до третіх країн. У своєму 

дослідженні він узагальнив, що найменше економічне благополуччя 

досягається при наявності в світовій економіці трьох великих торгових 

блоків. 

П. Кругман здійснив аналіз не тільки кількості торгових блоків, але й 

дійшов висновку, що передумовою створення більшості існуючих 

інтеграційних об’єднань є не економічні мотиви, а саме політичні. Як 

приклад, він наводить угоду про зону вільної торгівлі 1985 року, укладену 

між США та державою Ізраїль. Він виділив об’єктивну значимість 

географічних передумов при формуванні торгових блоків та розвинув теорію 

«природних торгових партнерів». У зв’язку з високими транспортними 

витратами держави схиляють свій вибір на користь держав-сусідів, саме 

тому, на його думку, зони вільної торгівлі повинні формуватися за 

принципом географічної близькості [32, c.353].  

Досліджуючи останні тенденції та особливості утворення 

інтеграційних об’єднань варто вказати на докорінні зміни в організаційно-
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інституційному механізму їх функціонування. Зокрема, держави, які 

розвиваються, частіше вживають заходів для встановлення торгових зв’язків 

з розвинутими державами, з метою доступу до їхнього внутрішнього ринку, 

що може стати ймовірно джерелом сталого розширення експорту, а й відтак – 

національного доходу. Вдалим підтвердженням цьому є створення НАФТА, 

першої угоди, яка укладалася між розвинутою країною та двома країнами, які 

розвиваються: така асиметричність їх взаємозалежності зробила НАФТА 

несхожою на інші інтеграційні об’єднання. Як результат, розглянута схема 

економічної інтеграції може «пережити» суттєву трансформацію, ще раз 

підтверджуючи, що не існує жодних жорстких закономірностей між стадіями 

регіональної економічної інтеграції; все обумовлюється конкретними 

економічними та політичними обставинами, в яких функціонує відповідне 

інтеграційне угрупування.  

Так, на відміну від Європейського Союзу, держави-члени НАФТА, 

створюючи ЗВТ, не мали наміру перейти в подальшому на іншу стадію 

інтеграції – митний союз. Однак держави, тим не менш, першими своїми 

діями ввели деякі характерні елементи спільного ринку: лібералізація 

капіталовкладень, сфери послуг, узгодження політик в сфері навколишнього 

середовища тощо. 

Крім того, дедалі поширенішою стає практика диференційованого 

підходу до строків виконання зобов’язань відповідно до укладених 

міжнародних угод (зокрема, в Угоді про асоціацію України з ЄС містяться 

додатки з встановленим графіком виконання зобов'язань щодо гармонізації 

українського законодавства з нормами ЄС у визначених сферах).  

Варто підкреслити, що зміст нового покоління угод про ЗВТ стає більш 

всеохоплюючим: в таких угодах, окрім традиційних аспектів торгового 

регулювання, додаються правові норми, які направлені на створення більш 

сприятливих регуляторних та інвестиційних режимів, гармонізації 

екологічних стандартів, сталий розвиток, туризм тощо. 
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Не слід також нівелювати значення транснаціональних корпорацій в 

інтеграційних економічних процесах: теорія корпораціоналізму виникла в 

60-х рр. 20 століття (яскравим послідовником слід вважати У. Ростоу), але не 

втрачає своєї актуальності в наш час. Послідовники теорії корпораціоналізму 

вважають, що прискорити процес інтеграції здатні міжнародні корпорації, 

функціонування яких сприяє раціональному і збалансованому розвитку 

міжнародних економічних зв’язків. 

Будучи зацікавленими в розширенні ринків, лібералізації торгівлі, 

транснаціональні корпорації (далі – ТНК), як правило, мають вплив на 

державні інститути у розвитку інтеграції. Засновуючи свої представництва, 

філії, торгові та сервісні мережі в інших країнах, ТНК є плацдармом для 

активізації інвестиційних процесів, модернізації виробництва, безпосередньо 

впливаючи на диверсифікацію номенклатури товарів, наповнюваності 

споживчого ринку та збільшення обсягів експорту.  

Незаперечна також значна роль ТНК у розповсюдженні та 

впровадженні міжнародних стандартів якості продукції, системи 

обслуговування. Їх діяльність полегшує перехід національної економіки до 

загальносвітових фінансових інструментів та важелів управління, прискорює 

впровадження новітніх інформаційних технологій, приєднання до 

міжнародних науково – виробничих і фінансових структур [33, c.60].  

Саме активна роль ТНК стала вирішальним фактором у розвитку 

НАФТА. Наприклад, Мексика відкрила свій ринок фінансових послуг та 

страхування. В сфері будівництва Мексика скасувала обмеження на частку 

іноземної власності протягом десяти років. В сфері телекомунікацій Угода 

про створення зони вільної торгівлі відкриває мексиканський ринок 

телекомунікаційного обладнання і послуг, і забезпечує, таким чином, 

американські компанії, які займаються телефонним зв'язком, доступом без 

дискримінації до мексиканської мережі громадських телефонів [34]. Це 

призводить до збільшення припливу інвестицій в мексиканську економіку, а 

відповідно з'являються нові робочі місця, а також можливості отримати 
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доступ до нових технологій для створення потужного фундаменту докорінної 

модернізації економіки. 

Отже, глобалізаційні процеси здійснюють значний вплив на 

економічну інтеграцію держав як основних суб’єктів міжнародного права. 

Головною метою економічної глобалізації є інтенсифікація торговельних 

відносин шляхом інтеграції національних економік. На даний момент, 

держави виступають не єдиними акторами міжнародних економічних 

відносин. Транснаціональні корпорації як суб’єкти, які мають особливу 

правову природу, також відіграють роль у цьому, оскільки характерною 

особливістю їхньої зовнішньоекономічної діяльності є міжнародна торгівля 

товарами і послугами (підприємницька діяльність принаймні у двох країнах, 

іноземні прямі інвестиції тощо [35].  

Крім того, виникнення міжнародних організацій пов’язане саме з тим, 

щоб своєчасно реагувати на виклики, які породжує інтеграція та 

регіоналізація. Зокрема, в преамбулі до Угоди про заснування Світової 

організації торгівлі мова йде про те, що сторони цієї угоди прагнуть 

розвивати інтегровану, стійку й тривалу систему торгівлі, яка охоплена 

Генеральною угодою про тарифи й торгівлю [36].  

Теоретичні засади економічної інтеграції, безумовно, базуються на 

відповідних концепціях відомих науковців, які досліджували тему 

економічної інтеграції. Зокрема, Б. Баллаша одним з перших запропонував 

поділити економічну інтеграції на етапи: зона вільної торгівлі, митний союз, 

спільний ринок, економічний союз і повна економічна інтеграція. Інший 

відомий економіст Д. Вайнер досліджував преференційні торговельні угоди 

як одну з форм економічної інтеграції. На його думку, лібералізація 

преференційних тарифів має неоднозначний вплив на добробут країни, що 

надає преференції (так звана «двозначність Вайнера») [37, c.70]. 

Окрім аналізу теорій економічної інтеграції нами досліджувалися 

також класичні концепції політичної інтеграції, серед яких варто назвати 

концепції функціоналізму, неофункціоналізму, федералізму та 
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неофедералізму, а також концепція так званого «розповсюдження» (англ. 

spillover).  
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1.2. Класифікація та різновиди зон вільної торгівлі 

 

В науковій літературі зони вільної торгівлі розглядаються в одній 

площині з угодами про зону вільної торгівлі, що є правомірним та логічно 

обґрунтованим кроком науковця, який здійснює дослідження щодо правової 

природи зон вільної торгівлі (далі – ЗВТ), оскільки правовою основою 

функціонування ЗВТ є укладення договору про створення такої ЗВТ.  

Проблема надання визначення поняттю «зона вільної торгівлі» дає 

можливість надавати ЗВТ різноманітні назви. Зокрема, в науковій літературі 

можна знайти такі назви як «особлива(спеціальна) економічна зона», «вільна 

економічна зона», «зона експортної переробки», «вільна технологічна зона», 

«вільна промислова зона» і т.д. Проте варто підкреслити, що з метою 

якісного правового регулювання режиму вільної торгівлі між державами-

учасницями, поняття ЗВТ має бути чітко оформленим та сформульованим у 

договірних відносинах, оскільки наведені вище варіанти визначення назви 

ЗВТ насправді мають значні відмінності в частині правового регулювання 

режиму вільної торгівлі. Договірно-правовий механізм регулювання 

спеціальних економічних зон, наприклад, буде відрізнятися від правового 

механізму регулювання вільної технологічної зони в частині використання 

різного правового інструментарію, який передбачає як і наявність 

відповідних нормативно-правових актів, так і рівень підтримки з боку 

держави щодо гарантій дотримання прав суб’єктів торговельних 

правовідносин. 

Аналізуючи зміст терміну ЗВТ, варто підкреслити, що такий термін 

слід розглядати як з доктринальної точки зору, так і в офіційних актах 

міжнародних організацій, національному законодавстві держав. 

Наприклад, в Словнику Організації економічного співробітництва та 

розвитку (далі – ОЕСР) надано таке визначення ЗВТ: 

«Зона вільної торгівлі – це група країн, в рамках якої тарифні і 

нетарифні торгові бар'єри між членами в цілому скасовані, але відсутня 
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єдина торгова політика щодо нечленів. Північноамериканська зона вільної 

торгівлі (НАФТА) і Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) є 

прикладами зон вільної торгівлі» [38]. 

На думку Е. Жу [39, c.3], лібералізація торгівлі зазвичай відбувається в 

одній з таких форм:  

1. Багатосторонні переговори (глобальні торгові переговори за участю 

більшості країн). Яскравим прикладом є ГАТТ/Світова організація торгівлі 

(далі – СОТ). 

2. Угоди про зону вільної торгівлі. Головною метою укладання таких 

угод, в цілому, є усування тарифів, імпортних квот і преференцій по 

більшості (якщо не по всіх) товарів і послуг між країнами-учасниками.  

3. Багатосторонні угоди про зону вільної торгівлі, які зазвичай 

підписуються між сусідніми країнами. Прикладом може служити НАФТА 

між Канадою, США і Мексикою. 

4. Двосторонні угоди про зону вільної торгівлі: угоди між двома 

сторонами, де кожна сторона може бути країною, торговим блоком або 

неофіційною групою країн. 

Як зазначає О.І. Шнирков, традиційні (класичні) ЗВТ покликані 

вирішити такі три основні питання: скасування тарифів у торгівлі між собою, 

усунення кількісних обмежень, розробка правил визначення країни 

походження товару [40, c.57]. 

Ключовим словом є «класична» форма ЗВТ. І варто підтримати думку 

О.І. Шниркова щодо того, що така класична ЗВТ не може функціонувати в 

повній мірі в контексті глобалізаційних процесів. Наразі йде мова про 

абсолютно нове покоління угод про створення ЗВТ, метою яких є поступовий 

вихід за рамки тих зобов’язань, яких повинні дотримуватися держави-члени 

СОТ, а саме – угоди типу «СОТ+» та угоди типу «СОТ-Х» (інша назва – 

«СОТ – екстра»). Серед об’єктів правового регулювання цих торговельних 

угод варто назвати суспільну охорона здоров'я та стандарти безпеки 
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продукції, працю та навколишнє середовище, міжнародні інвестиції, цифрову 

торгівлю та електронну комерцію, а також державні підприємства [41, c.1]. 

Починаючи з початку 1990-х років США та ЄС почали вести 

переговори про регіональним торговельним угодам – кожна з різними 

країнами – ці переговори були глибшими, ніж поверхневий інтеграційний 

підхід ГАТТ, який, в основному, обмежував свої правила прикордонними 

бар'єрами, такими як імпортні тарифи. Яскравим прикладом є США: 

наприклад, укладання угод за правління Білла Клінтона з навколишнього 

середовища та праці, які супроводжували НАФТА 1994 року з Канадою та 

Мексикою. 

Ці додаткові зобов'язання стали відомі як положення СОТ+ або СОТ-

екстра. СОТ+ спирається на положення, вже прийняті на багатосторонній 

основі: імпортні тарифи є найкращим прикладом. Країни зобов'язуються 

через СОТ встановити певну максимальну верхню межу своїх тарифів, а їх 

додаткове зобов'язання (СОТ+) в рамках ЗВТ передбачає подальше зниження 

тарифів, хоча і тільки для окремих партнерів. СОТ-екстра, з іншого боку, є 

положеннями торговельних угод, для яких немає аналога СОТ. В даний час 

вони включають трудові та екологічні стандарти [40, c.2]. 

Таким чином, зараз можна говорити про те, що нові торговельні угоди, 

які передбачають створення ЗВТ, видозмінилися та включають в себе дедалі 

більше секторів торговельної співпраці, які виходять за рамки традиційної 

торговельної політики.  

Доцільно ці сфери поділити на такі, які передбачені правовою 

системою СОТ, і такі, які не є типовими для правової системи СОТ. 

Як відомо, правова система СОТ досить розгалужена та складається з 

Марракеської угоди про створення СОТ та додатків до неї, а також 

дванадцяти асоційованих угод: 

- Угода про передвідвантажувальну інспекцію; 

- Угода про застосування ст. VII ГАТТ; 

- Угода про субсидії та компенсаційні заходи; 
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- Угода про санітарні та фітосанітарні заходи; 

- Угода про технічні бар’єри в торгівлі; 

- Угода про інвестиційні заходи, що мають відношення до торгівлі; 

- Угода про сільське господарство; 

- Угода про текстиль та одяг; 

- Угода про захисні заходи; 

- Угода про правила визначення походження товарів; 

- Угода про ліцензування імпорту. 

Крім вказаних угод, до правової системи СОТ належать Генеральна 

угода з торгівлі послугами (далі – ГАТС), Угода про торговельні аспекти 

інтелектуальної власності (далі – ТРІПС), Домовленість про врегулювання 

спорів, Угода з державних закупівель, Угода з цивільними повітряними 

суднами, Угода по молочних продуктах, Угода по яловичині [42, c.14-17]. 

Аналізуючи, таким чином, зобов’язання, які виникають у сторін, які 

бажають укласти угоду про створення ЗВТ, необхідно підкреслити, що такі 

зобов’язання будуть, в більшості випадків, корелюватися з тими угодами 

СОТ, які вони підписали та ратифікували. Тобто, в цьому випадку буде йтися 

про створення класичної ЗВТ або ЗВТ, яка регулюється додатковими 

зобов’язаннями відповідно до угод СОТ. При цьому, слід, наголосити на 

тому, що в рамках СОТ використовується правило «єдності зобов’язань»: 

держава, яка прагне стати членом СОТ, повинна приєднатися до угод 

Уругвайського раунду, крім таких угод, як Угода з державних закупівель, 

Угода з цивільними повітряними суднами,, Угода по яловичині [41, c.14-17]. 

Тобто, можна стверджувати, що об’єкт регулювання цих угод буде 

знаходитися під дією правової системи СОТ, але це буде опцією, вибором, 

виключним проявом волі держави включати або не включати до торговельної 

угоди цей об’єкт (угода типу СОТ+).  

Якщо ж йдеться про ті аспекти правового регулювання, які не включені 

до сфери дії СОТ, можна говорити про створення зони вільної торгівлі типу 

СОТ – екстра. Положення «СОТ -екстра» – це, по суті, міжурядова 
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координація різних напрямків політики, як наприклад, освіта, захист 

навколишнього середовища, туризм, рух робочої сили тощо. 

Для більш комплексного розуміння щодо розмежування ЗВТ 

відповідно до переліку зобов’язань в рамках права СОТ, наведемо приклад 

Всеосяжної економічної та торговельної угоди (далі – СЕТА) між Канадою та 

ЄС. Ця угода значно лібералізує торгівлю між двома торговельними 

партнерами. У нинішньому вигляді угода спрямована на усунення приблизно 

99% тарифів між Канадою і ЄС, а також охоплює питання «СОТ+», 

включаючи захист прав інвесторів і державні закупівлі. Для Канади 

експансивний характер угоди робить її найбільшою двосторонньою 

ініціативою з часів НАФТА, що надає країні преференційний доступ до 

ринку ЄС [43]. 

Угода CETA охоплює значний перелік питань, які виходять далеко за 

рамки тарифного регулювання. Серед них – торгівля послугами, інвестиції, 

електронна комерція, переміщення фізичних осіб, інтелектуальна власність, 

конкурентна політика, захист навколишнього середовища та ін. 

Крім того, CETA стала першою угодою ЄС, в рамках якої 

передбачається лібералізація торгівлі послугами на основі «негативного 

переліку», що означає, що зобов'язаннями покриваються всі сектори послуг, 

крім випадків, коли сторони погодили відповідні вилучення. Канада, в свою 

чергу, вперше в рамках угоди про ЗВТ встановила закритий перелік вилучень 

для провінцій і територій, сформувавши, таким чином, більш передбачувані 

умови доступу європейських постачальників послуг на свій внутрішній 

ринок. 

Великий прогрес був досягнутий у галузі держзакупівель. Зобов'язання, 

прийняті Канадою, йдуть далі домовленостей, передбачених Угодою СОТ з 

держзакупівель і НАФТА. Так, положення угоди передбачають надання 

Канадою доступу європейських компаній до держзакупівель на всіх рівнях: 

федеральні органи, провінційні міністерства, державні організації, 

регіональні, місцеві і муніципальних уряди та органи (обмеження 
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передбачені тільки в секторах енергетики та громадського транспорту в 

провінціях Квебек і Онтаріо). 

З усіх угод ЄС про ЗВТ тільки CETA передбачена окрема глава з 

питань регуляторної кооперації. В інших чинних європейських угодах 

питання регуляторного співробітництва зустрічаються виключно в рамках 

окремих розділів (таких, як технічні бар’єри, санітарні та фітосанітарні 

заходи та ін.). В рамках угоди ЄС – Канада передбачається формування 

спеціалізованого органу, відповідального за координацію діяльності по 

зближенню регулювання. Крім цього, при розробці технічних регламентів і 

стандартів буде використовуватися система оцінки їх впливу на торгову 

взаємодію учасників угоди. 

Одне з найбільш прогресивних положень CETA – застосування нового 

підходу до врегулювання спорів між державою та іноземними інвесторами. 

Зокрема, передбачається, що подібні спори будуть розглядатися постійно 

діючим інвестиційним судом, де судді будуть публічно обиратися сторонами 

на шестирічний термін, а доступ до слухань будуть мати всі зацікавлені 

особи. CETA також передбачений Апеляційний трибунал за аналогією з 

апеляційним органом СОТ [44]. 

Цікаво зазначити, що деякі науковці розглядають цю угоду в якості 

«мега – регіональної торговельної угоди». Крім CETA, до цієї групи угод 

відносяться також такі торговельні угоди, як Трансатлантичне торговельне та 

інвестиційне партнерство між США та ЄС (далі – ТТІP), яке так і не було 

досягнуте сторонами, а також Угода про торгівлю послугами (далі – TISA), 

укладання якої також знаходиться на стадії переговорів [45]. 

Зокрема, ТТІP і TISA є класичними прикладами мегарегіональних угод, 

спрямованих на впровадження інноваційного змісту, що відображає 

торговельно-економічні обміни XXI століття, так що зобов'язання, прийняті 

щодо «традиційних і нових областей торгівлі», ймовірно, матимуть 

далекосяжні наслідки для регулювання глобальної торгівлі та державної 

політики [46]. 
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Покоління мегарегіональних угод ускладнює вже існуючі інтеграційні 

торговельні процеси і, власне, торговельне середовище, оскільки деякі 

країни, які гіпотетично можуть охоплюватися дією цих угод, перетинаються 

із зобов’язаннями, взятими відповідно до ратифікованих ними (тобто, 

існуючих) торговельних угод. Угода про Транстихоокеанське партнерство 

(далі – TPP), в якій беруть участь 12 країн Азіатсько-Тихоокеанського 

регіону, включаючи США і Японію, завершила переговори в жовтні 2015 

року, а сторони підписали її в лютому 2016 року. Хоча ця мегарегіональна 

була згодом повалена новим президентом США Дональдом Трампом.  

Тим не менш, дослідивши правову природу цієї угоди, варто 

відзначити, що вона перетинається з НАФТА, в якій беруть участь США, 

Мексика і Канада. ТPP також перетинається з японсько-мексиканською 

торговельною угодою. Серед країн-членів Всебічного регіонального 

економічного партнерства (далі – RCEP) вже існує кілька регіональних 

торговельних угод, зокрема так «АСЕАН плюс один» угоди (тобто між 

кожним членом Асоціації держав Південно-Східної Азії та Китаєм, Японією, 

Південною Кореєю, Індією та Австралією-Новою Зеландією). Як тільки 

мегарегіональні угоди набудуть чинності, компанії зіштовхнуться з 

численними схемами (зобов’язаннями) при торгівлі з країнами-членами. 

Наприклад, якщо TPP набуде чинності (навіть серед 11 країн), експортери в 

Японії зможуть вибирати тарифні схеми з числа TPP, японо-мексиканської 

торговельної угоди і схем відповідно до режиму найбільшого сприяння 

(тобто незастосування преференційної схеми) при торгівлі з Мексикою [47]. 

На нашу думку, сучасна класифікація угод про зону вільної торгівлі є 

виправданою та повинна будуватися на засадах правової політики СОТ, а 

саме – обсяг та об’єкт правового регулювання угод про ЗВТ повинен 

співвідноситися із взятими в рамках СОТ зобов’язаннями держави-члена 

організації: угоди СОТ+ та угоди СОТ-екстра. 

Єдиного розуміння в науковій літературі поняття угоди СОТ+ немає та 

саме поняття може розглядатися в декількох контекстах: 
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1. Такий термін може застосовуватися для визначення додаткових 

зобов’язань для держав, які вступають до СОТ. Існують також деякі 

складнощі щодо інтерпретації зобов’язань «СОТ+», коли відбувається 

процедура врегулювання торгових спорів в рамках спеціального механізму 

СОТ, зокрема Європейський Союз наполягав під час вступу Російської 

Федерації до СОТ на підвищенні експортного мита на нафту (СОТ регулює 

тільки імпортні мит та доступі в подальшому до сфери російських 

держзакупівель. 

2. «СОТ+» також може називатися угода, яка спрямована на подальше 

зниження тарифів в торгівлі товарами між двома або більше партнерами. 

Безсумнівно, головним критерієм «дозволеного» СОТ регіоналізму є 

дотримання недискримінації по відношенню до третіх держав. 

3. Держави або регіональні об’єднання, які ведуть переговорний процес 

про торгову лібералізацію, мають на меті не тільки спрощення доступу до 

ринку держави-партнера, але й підвищення прозорості умов економічної 

співпраці. В такому випадку, під «СОТ+» розуміють лібералізацію в сферах, 

які повністю або частково виходять за рамки переговорного процесу СОТ 

[44]. 

Деякі дослідники розрізняють також поняття «СОТ+» та «СОТ екстра». 

Перші підпадають під поточний мандат СОТ, але регіональна торговельна 

угода передбачає в її положеннях більш поглиблену лібералізацію. Другі 

повністю знаходяться за межами компетенції СОТ [48, c.14-15]. 

Тим не менш, варто додати до цієї класифікації так звані 

мегарегіональні угоди, які дозволять вперше ввести в дію деякі правила. 

Наприклад, неодноразово зазначена угода TPP оновлює такі положення, як 

трудові та екологічні стандарти, які містяться в попередніх регіональних 

торговельних угодах США, таких як НАФТА, роблячи їх обов'язковими для 

виконання через механізм врегулювання спорів [41]. 

Беручи до уваги, все ж, той факт, що ані TISA між США, ЄС та іншими 

країнами, ні ТТІP між ЄС та США не набули чинності, не потрібно залишати 
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без уваги безумовний вплив цих потенційних угод на майбутнє покоління зон 

вільної торгівлі.  

Мегарегіональні угоди мають такі особливості: охоплюють принаймні 

чверть світової торгівлі товарами і послугами, в цих угодах беруть участь 

принаймні дві великі економіки (наприклад, США, ЄС, Японія, Китай), 

істотне охоплення секторів співпраці за межами традиційних торговельних 

угод сторонами, які одночасно беруть участь у численних інших торгових 

угодах з країнами, не включеними в мегарегіональні угоди [49, c.2]. 

 

1.3. Співвідношення угод про зону вільної торгівлі з правом 

Світової Організації Торгівлі. 

 

Узгодження правил щодо укладання торговельних угод є складним та 

довготривалим процесом. У зв’язку з цим виникає необхідність узгодження 

на міжнародному рівні не тільки правових засад ведення вільної торгівлі, але 

укладання торговельних угод, які відносяться, головним чином, до сфери 

СОТ.  

В ГАТТ, в статті XXIV: 8(b) ГАТТ – «Територіальне застосування – 

Прикордонна торгівля – Митні союзи та зони вільної торгівлі» надано 

визначення ЗВТ: 

«Під зоною вільної торгівлі слід розуміти групу з двох чи більше 

митних територій, на яких мита та інші обмежувальні засоби регулювання 

торгівлі (за винятком, в разі необхідності, дозволених згідно зі Статтями 

XI, XII, XIII, XIV, XV та XX) скасовуються відносно основної частини 

торгівлі між складовими територіями стосовно товарів, які походять із 

таких територій» [50]. 

Згідно з пунктом 4 вищевказаної статті зазначено, що учасники угоди 

бажають поширити вільну торгівлю шляхом розвитку через укладення 

добровільних угод, тіснішої інтеграції між економіками країн, які є 

сторонами таких угод [50].  
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Тим не менш, слід розуміти, що потенційні учасники ЗВТ можуть 

дійсно значною мірою самі визначати, яким має бути зміст угоди, якщо її 

результат відповідає правилам СОТ [51, c.24]. 

Кроки, необхідні в рамках ГАТТ для укладення угоди про ЗВТ можна 

резюмувати наступним чином: 

1. Створення ЗВТ, яка складається з двох і більше митних територій. 

2. Створення механізму у вигляді правил походження для прийняття 

рішень стосовно того, які товари розглядатимуться митними органами, як 

товари, що походять з інших митних територій країн-учасниць. 

3. Скасування мита та інших обмежувальних торговельних заходів на 

практично всю торгівлю товарами, які вважаються товарами країни 

походження, яка входить до ЗВТ. 

4. Застосування перерахованих вище кроків не посилює бар'єри проти 

третіх країн. 

5. Повідомлення СОТ про будь-яке рішення укласти угоду про ЗВТ [52, 

c.25]. 

Тобто, в рамках правової системи СОТ укладання угод про створення 

ЗВТ розглядається як сприяння та заохочення ведення вільної торгівлі в 

рамках інтеграційного об’єднання. Проте існує низка застережень та 

загальних винятків, які необхідно враховувати при створенні ЗВТ: у ст. XXIV 

(8) (i) ГАТТ зазначено, що мита і інші обмежувальні торговельні заходи 

повинні бути скасовані щодо більшості товарів. Проте, у вказаному підпункті 

також зазначено, що такі заходи можуть бути виправдані для використання 

відповідно до статей XI, XII, XIII, XIV, XV та XX [49]. До таких винятків, 

коли можуть застосовуватися обмежувальні заходи, належить, наприклад, 

усунення критичного дефіциту харчових продуктів чи товарів, які для 

держави-експортера мають велике значення (ст. XI (2) (а) ГАТТ) або потреба 

в використанні стандартів або правил класифікації, визначення сорту або 

реалізації товарів у міжнародній торгівлі (ст. XI (2) (b) ГАТТ) [50]. 
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Угоди про ЗВТ традиційно розглядаються робочими групами ad hoc, 

які готують доповіді про свої висновки і представляють їх на розгляд членів 

СОТ (Стаття XXIV:6) (7) ГАТТ) [52]. В Угоді ГАТТ 1994 року 

передбачається, що робочі групи представлятимуть доповіді раді СОТ з 

торгівлі товарами, яка виноситиме відповідні рекомендації членам СОТ. 

Відповідно до пункту 10 статті XXIV члени СОТ можуть двома третинами 

голосів схвалити пропозиції, які не повністю відповідають статті XXIV, за 

умови, що вони призведуть до формування ЗВТ, як це передбачено в цій 

статті [53].  

Важливо зазначити, що окрім вказаної угоди ГАТТ, положення якої 

застосовуються виключно до торгівлі товарами, слід також зазначити і 

положення статей ГАТС, які регулюють торгівлю послугами. ГАТС містить 

загальне зобов'язання про надання режиму найбільшого сприяння та 

передбачає виключення для лібералізації торгівлі регіональними угодами про 

послуги за умови, що бар'єри та інші обмеження в торгівлі послугами будуть 

усунені негайно або в розумні терміни, і угода забезпечує значне секторальне 

охоплення. Крім того, неучасники не повинні піддаватися більш високим або 

більш обмежувальним бар'єрам в торгівлі послугами в результаті угоди [54]. 

Нарешті, сторони угоди повинні повідомляти Раду з торгівлі послугами про 

існування такої угоди і, у разі її здійснення у встановлені терміни, 

періодично подавати Раді доповіді. ГАТС також містить виняток для угод, 

що встановлюють повну інтеграцію ринків праці сторін, за умови, що угоди 

звільняють громадян сторін від вимог щодо посвідки на проживання та 

дозволу на роботу (Стаття V bis ГАТС) [53]. 

Якщо порівнювати ст. V ГАТС та ст. XXIV ГАТТ, варто заначити, що 

при використанні їхніх положень є певні особливості та відмінності, які не 

тільки полягають у тому, що об’єктом регулювання ГАТС є послуги, а ГАТТ 

– товари. 

Держави-члени СОТ мають більше свободи дій в рамках ГАТС у 

зв’язку з тим, що в їхньому розпорядженні є низка підстав для уникнення від 
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виконання основного зобов'язання СОТ щодо надання режиму найбільшого 

сприяння, ніж у торгівлі товарами в рамках ГАТТ. Наприклад, в ст. II ГАТС 

зазначено: 

«1. Щодо будь-якого заходу, який охоплюється цією Угодою, кожний 

член повинен надати негайно і безумовно для послуг і постачальників послуг 

будь-якого іншого члена режим, не менш сприятливий, аніж той, який він 

надає для таких самих послуг або постачальників послуг будь-якої іншої 

країни. 

2. Член може вживати заходів, несумісних з пунктом 1, за умови, що 

такий захід внесено до переліку вилучень і відповідає умовам Додатка щодо 

відмови від зобов'язань за статтею II» [54]. 

Зокрема, відповідно до додатка за статтею II у кожного члена була 

одноразова можливість – при вступі в силу ГАТС в 1995 році або, якщо 

пізніше, то в день вступу до СОТ – шукати можливість для збереження будь-

яких відхилень від режиму найбільшого сприяння. Такі винятки 

поширюються тільки на відносно м'які категорії. Відповідний додаток [55] 

передбачає, що їх тривалість в принципі не повинна перевищувати 10 років і 

що вони підлягають обговоренню в будь-якому наступному торговому 

раунді. Крім того, ГАТС допускає відхилення від режиму найбільшого 

сприяння, які не залежать від тимчасових обмежень, у тому числі щодо угод 

про економічну інтеграцію та заходів визнання, пов'язаних зі стандартами, 

сертифікатами тощо. Більше 90 членів СОТ перерахували в цілому близько 

500 заходів, пов'язаних з режимом найбільшого сприяння [56, c.1]. 

Отже, угоди ГАТТ і ГАТС, а також інші угоди, домовленості, додатки 

до угод, рішення органів СОТ, які складають невід’ємну складову правової 

системи СОТ, стали основою для міжнародно-правового механізму 

функціонування різних форм економічної інтеграції, серед яких є, зокрема, 

зона вільної торгівлі.  

С. Чернишов зазначає, що «норми СОТ є при всіх їх недоліках єдиною 

розробленою в міжнародному економічному праві основою для визначення та 
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регулювання процесів економічної інтеграції» [57, c.373-374]. З цією думкою 

варто погодитися, оскільки глобалізаційні та пов’язані з ними інтеграційні 

процеси, потребують, в першу чергу, міжнародно-правового регулювання, 

зважаючи на правові засади вільної торгівлі між суб’єктами міжнародного 

права. 

Як зазначає Ніколаос Лавранос, існують наразі два наукових підходи 

щодо співвідношення права СОТ та регіональних торгових угод, в тому числі 

і щодо угод про створення ЗВТ. Згідно з першим підходом – моністичним, 

СОТ надає своїм членам право на створення регіональних інтеграційних 

об'єднань, але тільки в тій мірі, в якій вони утворюють по відношенню до 

СОТ підсистему. Тобто, створюється пріоритет СОТ по відношенню до 

регіональних об'єднань. Згідно з дуалістичним підходом, СОТ і зони вільної 

торгівлі та інші інтеграційні об’єднання один від одного незалежні. Їх 

діяльність характеризується, з одного боку, співпрацею і взаємодоповненням, 

а з іншого – конкуренцією. Тобто, такі відносини носять горизонтальний 

характер [58, c.17].  

На нашу думку, стверджувати про незалежність інтеграційного 

об’єднання від СОТ означає нівелювати правовий вплив угод, укладених 

державами в рамках їхньої участі в СОТ. Інтеграційне об’єднання базується, 

в першу чергу, виключно на вільному волевиявленні держав. Проте це не 

означає, що створене державами інтеграційне об’єднання функціонуватиме 

паралельно з СОТ: допускаючи можливість застосування принципу 

наднаціональності (розглядаючи його лише в тому аспекті, коли держави 

добровільно передали частину свого суверенітету СОТ шляхом набуття 

членства в організації), можна стверджувати, що однією з форм реалізації 

цього принципу може бути, власне, укладення угод, які спрямовані на 

усунення або зниження бар’єрів в міжнародній торгівлі, та які приймаються 

чи ратифікуються уповноваженими органами держав-учасниць СОТ – тобто, 

становлять собою частину національного законодавства Таким чином, 

йдеться про обмежене застосування принципу наднаціональності, який 
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успішно досліджується науковцями в контексті взаємодії та співпраці держав 

в рамках їхнього членства в Європейському Союзі. Як, наприклад, зазначає 

О.М. Мещерякова: 

«Що стосується Європейського Союзу, то суверенітетом володіють 

держави, а не Союз і, отже, наднаціональність (існування наднаціональних 

органів Союзу) не порушує суверенні права держав-членів, так як держави 

делегують частину своїх суверенних повноважень наднаціональним органам 

добровільно і, головне, не остаточно» [59, c.59]. 

Тим не менш, важливо зазначити, що існують також й інші погляди 

(зокрема, необхідно згадати промову ще в 1999 році генерального директора 

СОТ Майкла Мура), які спрямовані не на підтримку наднаціональної 

природи СОТ, а саме на комплементарний характер функціонування 

інституційного механізму СОТ: 

«СОТ не є світовим урядом, глобальним поліцейським або агентом 

корпоративних інтересів. Організація не має права вказувати країнам, яку 

торговельну політику, або будь-яку іншу політику вони повинні прийняти. 

СОТ не скасовує національних законів. СОТ не змушує країни вбивати 

черепах, знижувати заробітну плату або наймати дітей на фабрики. 

Простіше кажучи, СОТ – це не наднаціональний уряд, і ніхто не збирається 

робити його таким. 

Наші рішення повинні прийматися нашими державами-членами, угоди 

повинні ратифікуватися парламентами, і кожні два роки міністри 

збираються, щоб контролювати нашу роботу». [60] 

Чи може дане твердження бути аргументом на підтримку моністичного 

підходу? На нашу думку, так, оскільки навіть оспорювання застосування 

принципу наднаціональності не виключає того факту, що абсолютна 

більшість угод про ЗВТ укладається із врахуванням положень СОТ. Дію цих 

угод не можна розглядати в іншій площині, а лише, базуючись на правовій 

системі СОТ. Дане твердження виходить із членства держави в цій 

організації; держава делегувала деякі свої повноваження органам організації, 
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в той час, як отримала й зобов’язання, які вона повинна виконувати в рамках 

СОТ, зокрема, це стосується й створення ЗВТ. 

В контексті правового співвідношення угод про створення зони вільної 

торгівлі з правовою системою СОТ необхідно також розглянути й правові 

підходи Суду ЄС до угод СОТ, зважаючи на прийняті рішення Суду ЄС, 

зокрема, стосовно справи Fiamm and Fedon.  

Однією з причин появи даної справи є те, що ще в 1997 році Орган з 

вирішення спорів прийняв доповідь Апеляційного органу від 9 вересня 1997 

року, в якій зазначено, що введений в ЄС режим імпорту бананів, які 

імпортуються із Латинської Америки (а саме, з Еквадору, Гватемали, 

Гондурасу, Мексики), а також із США протирічить праву СОТ, оскільки ЄС 

порушує такі принципи СОТ як принцип найбільшого сприяння та 

національний принцип згідно зі ст. II:1 та XVII ГАТС [61, с. 21].  

Органом з вирішення спорів було встановлено, що введений ЄС режим 

імпорту бананів порушує правові норми СОТ, і в 1999 році ним було 

санкціоновано введення США контразаходів щодо імпорту товарів, які 

ввозяться із ЄС в США (банани не підпадали під цю категорію, оскільки ЄС 

все ж не є їхніми експортерами) – в результаті, тарифи на ці товари піднялися 

та багато виробників із ЄС, які по факту жодним чином не відносилися до 

вказаного вище торговельного спору, тим не менш, постраждали у зв’язку зі 

втратою очікуваного прибутку від експорту їхньої продукції до США. 

Одними з таких компаній опинилися італійський виробник 

акумуляторних батарей Fiamm та італійський виробник шкіряних виробів 

Fedon – ці дві компанії подали апеляцію до Суду ЄС (до цього інші компанії, 

включно із Fedon та Fiamm ЄС вже подавали позов до Суду першої інстанції 

ЄС у зв’язку із вимогою відшкодування збитку, проте Суд першої інстанції 

відхилив позов) [62].  

Судом Європейського Союзу було аргументовано, пряма дія 

матеріальних зобов’язань відповідно до Угоди СОТ, як і рішень Органу з 

вирішення спорів – відсутня. 
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Як зазначає К. Зіглер, існує низка причин, які ставлять під сумнів тезу 

про те, що матеріальні зобов’язання згідно із СОТ та рішення Органу з 

вирішення спорів не мають прямої дії, оскільки торговельний спір між ЄС та 

СОТ фактично був врегульований після подання позовів стосовно збитків. 

Тобто, таким чином ЄС були збережені власні повноваження в ході 

переговорного процесу.  

Узагальнюючи, винесене рішення у справі Fiamm and Fedon слід 

розглядати як прагнення Суду ЄС здійснити відмежування правопорядку ЄС 

від міжнародних зобов’язань і надати можливість для ЄС порушувати взяті 

міжнародні зобов’язання, але без застосування санкцій, тому що санкції 

«адресовані» виробникам, які їх сплатили на додачу до того, що ті ж самі 

виробники понесли ще й збиток [63, с. 35]. 

 

Висновки до Розділу I. 

 

Аналізуючи зону вільної торгівлі як один з етапів економічної 

інтеграції, варто узагальнити, що глобалізаційні процеси впливають на 

міжнародну економіку шляхом утворення інтеграційних об’єднань між 

державами як основними суб’єктами міжнародного права. Економічна 

інтеграція є метою глобалізації, є тим інструментом, за допомогою якого 

відбувається трансформація суспільних економічних відносин у формі 

різноманітних інтеграційних об’єднань, які розрізняються між собою 

відповідно до ступеня інтенсифікації торговельної співпраці та лібералізації 

торгівлі між учасниками об’єднання. 

Теоретичні засади економічної інтеграції висвітлені в наукових працях 

відомих дослідників-економістів, серед яких Б. Баласса здійснив значний 

внесок в економіку, вперше розділивши економічну інтеграцію такі етапи, як 

зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз і 

повна економічна інтеграція. 
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Варто зазначити, що наукова праця видатного економіста Д. Вайнера 

«Питання митного союзу» стала фундаментальним дослідженням митного 

союзу і відображає як економічні, так і політичні роздуми автора щодо 

застосування державами-учасницями митного союзу єдиного митного тарифу 

по відношенню до третіх країн на відміну від зони вільної торгівлі. 

Значна увага приділена пошуку взаємозв’язку між політичною та 

економічною інтеграцією, оскільки політичні процеси всередині країни 

визначають вектор економічної політики держави-учасниці інтеграційного 

об’єднання, в той самий час, результати утворення інтеграційного об’єднання 

впливають на геополітичну позицію держави та її роль в міжнародній 

економіці. 

Узагальнено, що існують такі концепції політичної інтеграції, як теорія 

функціоналізму, неофункціоналізму, федералізму та неофедералізму, а також 

концепція так званого «розповсюдження» (англ. spillover). 

Досліджуючи зміст поняття «зони вільної торгівлі» слід зауважити, що 

таке поняття закріплено як в національному законодавстві, так і в актах 

міжнародних організацій  

На підставі аналізу встановлено, що під зоною вільної торгівлі 

розуміється добровільне утворення двох та більше країн з метою 

лібералізації торгівлі між ними, яка полягає у повному чи частковому 

скасуванні тарифних та нетарифних торговельних бар’єрів між державами-

учасницями ЗВТ, проте єдиний митний тариф відсутній у порівнянні з більш 

поглибленою формою економічної інтеграції – митним союзом. 

Узагальнено практичний досвід правового встановлення торговельної 

співпраці держав і проаналізовано, що лібералізація торгівлі може мати різні 

правові форми, серед яких найчастіше застосовними є укладання угод про 

ЗВТ, які можуть бути двосторонніми та багатосторонніми, а також 

переговори за участю більшості країн світу, які полягають у розробці угод, 

покликаних врегулювати питання міжнародної торгівлі та її подальшої 

лібералізації. 
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Простежено, що у зв’язку з глобалізацію міжнародних економічних 

відносин, дедалі більше держав укладають угоди про створення ЗВТ нового 

покоління, які охоплюють значно більшу кількість секторів економічної та 

торговельної співпраці, тобто, поступово виходять за рамки зобов’язань в 

рамках правової системи СОТ. 

Встановлено, що угоди типу «СОТ+», угоди типу «СОТ-Х» (інакше– 

«СОТ-екстра») та так звані мегарегіональні торговельні угоди є новим 

поколінням угод про ЗВТ. 

Крім того, угоди типу «СОТ+» передбачать «опціонний» відступ від 

зобов’язань держав в рамках СОТ, тобто держави самі вирішують, які 

торговельні питання включати в угоду між ними, тим не менш, торговельні 

аспекти в рамках ЗВТ знаходяться повністю під мандатом СОТ. У випадку 

укладення угоди «СОТ-екстра» йдеться про ті аспекти правового 

регулювання, які не включені до сфери дії СОТ, наприклад, рух робочої сили, 

захист навколишнього середовища, туризм. Такий вид угод про ЗВТ, як 

мегарегіональні угоди, є досі не дослідженим питанням у вітчизняній 

правовій доктрині. 

Нами узагальнено, що основними характеристиками мегарегіональних 

угоди є те, що вони охоплюють більшу частину міжнародної торгівлі 

товарами і послугами, в цих угодах беруть участь держави з найбільш 

впливовими економіками в світі (наприклад, США, ЄС, Японія, Китай), а 

також особливістю є те, що сторони таких угод беруть участь у численних 

інших торгових угодах з країнами, не включеними в мегарегіональні угоди; 

Досліджуючи роль СОТ, слід підкреслити, що дана міжнародна 

організація заохочує створення ЗВТ та митних союзів між державами, в той 

час, як держави можуть самі визначати, яким має бути зміст їхньої угоди, 

якщо її результат відповідає правилам СОТ. 

На сьогодні існують два наукових підходи щодо співвідношення права 

СОТ та угод про створення ЗВТ, а саме – моністичний та дуалістичний. 

Моністичний підхід полягає в тому, що інтеграційне об’єднання 
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підпорядковується СОТ, зокрема, правовій системі організації, а 

прихильники дуалістичного підходу розглядають інтеграційне об’єднання та 

СОТ в якості двох незалежних об’єднань, між якими існує, тим не менш, 

взаємодоповнення, співпраця та конкуренція. 
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Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ 

ТОРГОВЕЛЬНОЇ ЧАСТИНИ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ 

УКРАЇНОЮ ТА ЄС С 

 

2.1. Договірний механізм функціонування зони вільної торгівлі між 

Україною та ЄС. 

 

Досліджуючи питання договірного механізму ЗВТ, доцільно розпочати 

з узагальненого аналізу поняття «договірного механізму» в рамках укладання 

угод ЄС про створення зони вільної торгівлі з іншими державами- таким 

чином, шляхом зіставлення положень декількох таких угод є можливість 

краще зрозуміти характерні особливості договірного механізму ЗВТ між 

Україною та ЄС. 

Як неодноразово було зазначено, наразі система торгового права ЄС 

значно змінилася: за останнє десятиріччя інвестиційні та торговельні угоди 

набули зовсім нового сенсу – вони укладаються не тільки з метою 

лібералізації торгівлі товарами та послугами, лібералізації руху капіталів та 

частково-руху робочої сили. В самому тексті цих угод містяться нові цілі – 

цілі, які відповідають сучасним реаліям, а саме – глобалізаційні процеси та 

пов’язані з ними виклики, тісна взаємодія з нормами права Світової 

організації торгівлі тощо.  

Таким чином, наразі можна виокремити такі нові цілі укладання 

«торговельних угод нового покоління», які, в свою чергу, значно впливають 

на реформування договірного та інституційного механізмів, які є 

невід’ємною складовою таких угод:  

- інновації в галузі електронної комерції, електронних послуг та 

інвестицій; 

- актуальні екологічні питання, які необхідно враховувати в 

торговельних угодах; 

- необхідність сприяння інклюзивного росту. [64] 
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Розглядаючи питання правового регулювання електронної комерції в 

рамках торговельних угод ЄС з третіми країнами, слід додати, що електронна 

комерція є одним з наріжних каменів Стратегії єдиного цифрового ринку ЄС 

(англ. Digital Single Market strategy) і за останні роки ЄС здійснив декілька 

значних кроків вперед, щоб зробити цей ринок простіше та безпечніше як для 

споживачів держав-членів ЄС, так і громадян третіх країн. Подібно до інших 

питань, що охоплюються торговельними угодами нового покоління, 

положення про електронну комерцію можуть бути включені до тексту 

торговельної угоди в якості спеціальної статті або їм може бути присвячений 

спеціальний розділ. Положення про електронну комерцію можуть міститися 

не лише в основному тексті, присвяченому питанням торгівлі – їх можна 

знайти в окремих документах, таких як спільні заяви або додатки.  

Зокрема, аналізуючи положення Угоди про асоціацію, слід зазначити, 

що питання правового регулювання електронної комерції віднесені до 

частини 6 «Електронна торгівля» (статті 139-140) глави 6 «Заснування 

підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля» 

Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею».  

Важливо підкреслити, що сектор співпраці, який пов’язаний з 

навколишнім середовищем також в даний час частково охоплений 

європейськими торговельними угодами. У таких угодах це питання 

розглядається трансверсально, причому положення містяться як в 

традиційних, так і в конкретних розділах. Наприклад, інвестиційна глава ЗВТ 

(глава 7 Угоди) ЄС з В'єтнамом включала кілька статей, конкретно 

присвячених поновлюваним джерелам енергії [65]. Крім того, глава про 

торгівлю і сталий розвиток у недавніх ЗВТ включає положення, спрямовані 

на контроль і збереження рибних запасів або запасів деревини. Це сприятиме 

скороченню викидів парникових газів і більш ефективному використанню 

природних ресурсів.  

Глави, присвячені торгівлі та сталому розвитку, також містять статті, 

що стосуються трудових прав. Вони спрямовані на поліпшення умов праці та 
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впровадження міжнародних стандартів. Наприклад, набуття чинності 

конвенцій Міжнародної організації праці (далі – МОП) у В'єтнамі є 

найважливішим питанням для ратифікації Угоди про зону вільної торгівлі 

між ЄС та В'єтнамом. У цьому випадку Європейський парламент також 

обумовлює своє голосування поліпшенням становища в сфері прав людини в 

країні. Завдяки таким положенням і такій практиці укладання угод про ЗВТ з 

ЄС прослідковується позитивна динаміка щодо захисту прав людини. 

Варто також зазначити, що європейська торговельна політика, як 

правило, сприяє більш інклюзивному зростанню шляхом забезпечення тієї 

можливості, щоб кожен суб'єкт господарювання міг отримати вигоду з 

функціонування ЗВТ. Досягненню цієї мети сприяла така ініціатива, як 

MUTRAP (Проект європейської торговельної політики та підтримки 

інвестицій). Надаючи технічну і фінансову підтримку, ця програма 

розширила можливості в'єтнамських суб'єктів господарювання для доступу 

на європейські ринки. Це, в свою чергу, посилить вплив цієї угоди на 

економічний розвиток. Тобто, можна спостерігати як наразі змінюються 

торговельні угоди – вони дійсно стають глибокими та всеохоплюючими, 

тісно переплітаючись з іншими сферами, які безпосередньо не пов’язані з 

торгівлею, проте без цих сфер неможлива повна лібералізація такої торгівлі.  

Однак це нове покоління торгових угод також має свої суттєві 

недоліки. Оскільки положення таких угод все більше фокусуються на 

суміжних питаннях торгівлі, тому не є дивним, що з'являється досить 

обґрунтована критика. Наприклад, положення, що стосуються 

навколишнього середовища, розвитку і прав людини, рідко носять 

обов'язковий характер і є нормами так званого м’якого права. Ці положення 

спираються на співпрацю, а не на суворе виконання та дотримання, і їх 

результат буде в більшій мірі залежати від доброї волі партнерів. 

Незаперечним є той факт, що торговельні угоди в даний час є не просто 

засобом сприяння лібералізації руху товарів, послуг і капіталів. Торгівля має 

також вирішувати глобальні питання, такі, як питання сталого розвитку і 



69 

 

захисту навколишнього середовища. Хоча лібералізація торгівлі має 

залишатися в центрі угод про зону вільної торгівлі, вони повинні також 

використовуватися в якості засобу для вирішення таких проблем і заохочення 

більш всеохоплюючої і всеосяжної моделі зростання в усьому світі. 

Цікавим є дослідження А. Янга [66], який зазначає у своїй статті, що з 

початку 90-х років XX століття і, особливо, з початку XXI століття, 

торговельні адміністративні механізми зазнали кардинальних змін як за 

формою, так і по суті. Зовнішня торгівля перейшла від багатосторонніх 

переговорів до переговорів між окремими країнами. Зросло значення 

преференційних торговельних угод. Торговельні адміністративні механізми 

стали дедалі частіше орієнтовані на усунення негативних наслідків 

внутрішньої політики, такі, як нетарифне регулювання, ніж на зниження 

традиційних бар'єрів у торгівлі на кордонах, таких, як тарифне регулювання. 

Замість «неглибоких» угод, сфокусованих на прикордонних та внутрішніх 

торговельних заходах, економічна інтеграція стала «глибшою», вирішуючи 

проблеми за кордоном. 

На нашу думку, укладання торговельних угод нового покоління все 

більше стає політично обґрунтованим та мотивованим: нова торговельна 

політика Європейського Союзу прямо впливає на переговорний процес 

укладання торговельних угод між Сторонами. Зокрема, як зазначають Д. де 

Бівр та А. Полетті [67, c.1], в результаті значних внутрішньополітичних 

потрясінь, викликаних початком переговорів з такими торговельними 

партнерами-гігантами як США та Канада, торговельна політика ЄС зазнала 

значної критики у зв’язку з політизацією переговорного процесу. Однією з 

можливих причин може бути зміна в інституційній складовій торговельної 

політики ЄС: мова, в першу чергу, йде про збільшення участі національних 

парламентів у проведенні торговельної політики ЄС. Тобто, конкуруючи з 

наднаціональними органами ЄС, парламенти держав-членів ЄС мають 

можливість займати більш критичну позицію щодо європейської інтеграції 

загалом. Яскравим та відносно нещодавнім прикладом може слугувати 
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затяжний процес ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

парламентом Нідерландів: лише 30 травня 2017 року сенат Нідерландів 

схвалив ратифікацію угоди про вільну торгівлю та асоціацію між ЄС та 

Україною, завершивши політичну сагу, яка почалася ще у квітні 2016 року, 

коли голландські виборці відкинули угоду на так званому консультативному 

референдумі. 

Звісно, Договором про функціонування ЄС чітко встановлена 

процедура укладання угод між Союзом і третіми країнами або міжнародними 

організаціями (зокрема, ст. 218), тим не менш за державою-членом 

залишається остаточне право щодо ратифікації торговельної угоди або її 

затвердження згідно з власною процедурою. Таким чином, політизація 

процесу укладання торговельних угод ЄС з третіми країнами є як і шансом, 

так і ризиком для подальшої економічної європейської інтеграції.  

Зважаючи на характеристику зазначених вище тенденцій укладання 

торговельних угод нового покоління, а також на певні процеси, які 

впливають на торговельну політику ЄС, слід зазначити, що вони 

безпосередньо впливають на договірний механізм таких угод. При 

дослідженні договірного механізму зони вільної торгівлі потрібно 

враховувати декілька факторів: по – перше, аналіз тексту Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, центральним елементом якої є створена зона 

вільної торгівлі, дослідження поставлених цілей економічної та політичної 

інтеграції, по-друге, це огляд правової доктрини ЄС в контексті класифікації 

міжнародних угод, які укладаються ЄС, та, по-третє, це аналіз проблеми 

ототожнення таких угод з широко розповсюдженими «інтеграційними 

угодами», які носять узагальнюючий характер. 

Угоди про асоціацію, які укладає Європейський Союз з третіми 

країнами, мають різний договірний механізм в залежності від поставленої 

мети, рівня інтеграції, сфер співпраці між сторонами. Угода про асоціацію – 

це юридично обов’язковий договір між ЄС та третьою країною/країнами. 

Головною метою укладання таких угод є зміцнення взаємовідносин між 
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Європейським Союзом та третіми країнами шляхом економічної, політичної, 

соціальної та культурної інтеграції на основі зобов’язання третьої країни 

інкорпорувати у свою національну правову систему визначену частину acquis 

ЄС. Тобто, головним результатом угоди про асоціацію є створення 

необхідних правових умов для функціонування спільного правового 

простору між ЄС та третьою країною.  

Як зазначає Г. Ван дер Лоо, Європейський Союз поступово стає 

«Європою різних швидкостей», в результаті чого деякі держави-члени 

глибше інтегруються в різні політики ЄС. Те ж саме твердження є 

актуальним й для договірних взаємовідносин між ЄС та третіми країнами на 

основі функціонування угод про асоціацію.  

Досліджуючи сферу застосування угод про асоціацію, варто 

підкреслити, що держави-члени є учасниками кожної угоди про асоціацію, 

яку Європейський Союз укладає з третіми країнами. Таким чином, держави-

члени зобов'язані дотримуватися положень Угоди про асоціацію. 

Угоди про асоціацію охоплюють багато галузей політики- тобто, 

однобічне фокусування уваги лише на економічній чи політичній співпраці 

між сторонами не є вдалим рішенням. ЄС, як правило, укладає такі угоди з 

країнами, які належать до будь-якої з наступних трьох категорій: 

- країни, які мають особливий історичний зв'язок з державами-членами 

ЄС. Більшість з них є колишніми колоніями, а також деякі країни, які 

розвиваються. 

- держави-члени Європейської асоціації вільної торгівлі (далі – ЄАВТ); 

- потенційні члени ЄС. 

Усі угоди про асоціацію ЄС з третіми країнами є за своєю природою 

«змішаними». Зокрема, П. Котракос [68, c.162] визначає «змішаність» 

(mixity) як юридичну формулу, яка дозволяє Європейському Союзу та його 

державам-членам вести переговори щодо укладання та подальшого 

функціонування міжнародних угод, предмет яких входить до компетенції 

держав-членів та ЄС. За природою своєї компетенції, а також наслідків від її 
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використання, феномен «змішаності» є багатоаспектним – тобто, з метою 

успішного існування Союзу, держави-члени проявляють себе по-різному в 

контексті міжнародних договірних відносин. В українській правовій доктрині 

до сих пір відсутнє доктринальне пояснення правового феномену 

«змішаності» міжнародних угод. Досліджуючи європейську доктрину в сфері 

права зовнішніх зносин ЄС, варто акцентувати увагу на наступних важливих 

правових аспектах: визначення «змішаності» може бути настільки складним 

як її застосування на практиці. Зокрема, А. Розаз [69] у своєму дослідженні 

розробив типології такого феномену як «змішаність», розрізняючи спочатку 

паралельну та спільну компетенції: в першому випадку окреслюються 

випадки, коли Союз компетентний укладати угоду в цілому, а також ситуації, 

коли укладання угоди входить до компетенції як і Союзу, так і держав-

членів. Потім він фокусуються на спільній компетенції, яка породжує таку 

«змішаність» strictu sensu та розрізняє між паралельно існуючою (coexistent) 

та одночасною (concurrent) компетенцією: перша окреслює випадки, коли 

окремі частини угоди підпадають під компетенцію або Союзу, або держав-

членів, тобто створюється ситуація «коли дві різні угоди можуть 

розглядатися в одному і тому ж документі». Говорячи про «одночасну» 

компетенцію (не плутати з паралельною, яка передбачає можливість ЄС 

укладати міжнародні угоди у всіх сферах, в яких він має внутрішні 

законодавчі повноваження») [70, c.55], мається на увазі такий випадок, коли 

ЄС та держави – члени можуть укладати такі угоди в цілому (в повному 

обсязі), без виключень.  

Узагальнюючи вищезазначене, «змішані угоди» – це особлива 

категорія міжнародних угод, які, як правило, включають Союз та його 

держав-членів – з одного боку (іноді колективно іменуються в тексті угоди 

«Стороною ЄС» та третьою державою – з іншого боку.  

Крім того, відповідно до встановленої міжнародної договірної 

практики, Європейський Союз може тимчасово застосовувати свої 

міжнародні угоди до набуття ними чинності. Таким чином, механізм 
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тимчасового застосування дозволяє застосувати положення угоди відразу ж 

після підписання. Це важливо, оскільки всі поточні переговори ЄС з третіми 

країнами щодо створення ЗВТ включають й також правові положення, які 

відносяться до спільної компетенції Союзу та держав-членів. У випадку 

виключної компетенції ЄС, положення, які входять до її кола, можуть 

застосовуватися на тимчасовій основі.  

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони є класичним прикладом змішаної угоди. 

Однак, з правової точки зору, ця угода, по суті, не повинна відноситися до 

змішаних угод, оскільки Лісабонський договір розширив сферу застосування 

торговельної політики та представив достатньо широке формулювання 

«виключного права» ЄС що укладання міжнародних угод. Зокрема, в статті 

3(2) ДФЄС зазначено: «Союз також має виключні повноваження укладати 

міжнародні угоди, якщо укладання таких угод передбачене законодавчим 

актом Союзу або є необхідним для надання Союзу можливості здійснювати 

свої внутрішні повноваження, або тією мірою, якою їх укладання може 

вплинути на спільні правила або змінити їхній обсяг». 

Крім того, з того часу, як Лісабонський договір скасував загальновідомі 

«три стовпи Європейського Союзу» та створив всі передумови для 

функціонування єдиної правосуб’єктності ЄС, включення положень спільної 

зовнішньої політики та політики безпеки (далі – СЗППБ) в більш широку 

рамкову угоду, як наприклад, Угода про асоціацію між Україною та ЄС, не 

вимагає автоматичної «змішаності». На нашу думку, наявність елементу 

«змішаності» в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС призводить до 

питань, відповіді на які є відкритими: зокрема, змішані угоди можуть 

викликати правовий спір щодо питання, в якому ЄС володіє виключною 

компетенцією; або правову невизначеність, оскільки ані в угоді, ні в 

рішеннях ЄС про ратифікацію або приєднання не зрозуміло, яка сторона (ЄС 

або держави-члени, базуючись на своєму власному праві) здійснює 
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компетенцію стосовно якої частини угоди. Аналізуючи угоду про асоціацію 

між Україною та ЄС, слід стверджувати, що в тексті угоди мова йде про 

компетенцію органів, які створені на основі угоди, проте немає положень, які 

визначають перелік сфер, які входять до компетенції кожної зі сторін (ця 

компетенція випливає з положень установчих договорів ЄС).  

Зокрема, як зазначає І. Березовська [71, c.149]: 

«Угоди про асоціацію є широкомасштабними договорами, що 

охоплюють різні сфери співробітництва, які належать як до компетенції 

Євросоюзу, так і до компетенції його держав-членів. З огляду на це, угоди 

про асоціацію відносяться до так званих «змішаних» угод, сторонами яких 

поряд з Євросоюзом виступають його держави-члени. Порядок розподілу 

компетенції між інститутами ЄС та його державами-членами залежить 

від сфери співробітництва та визначається положеннями установчих 

договорів ЄС і практикою Суду ЄС». 

Таким чином, в правовій доктрині ЄС та вторинному законодавстві ЄС 

розглядаються, в основному, питання розмежування компетенції ЄС та 

держав-членів ЄС в рамках укладання міжнародних угод, проте питання 

компетенції ЄС та третьої країни в контексті укладання угоди про асоціацію 

є досі відкритим для правової дискусії. 

Узагальнюючи, усі міжнародні конвенції і угоди належать до 

вторинного законодавства ЄС (Угода про асоціацію між Україною та ЄС 

також відноситься до цієї категорії). 

Вони є договорами в сфері міжнародного публічного права і 

породжують права і зобов'язання договірних сторін. 

На відміну від односторонніх актів, конвенції та угоди не є результатом 

законодавчої процедури або єдиної волі одного з інститутів ЄС. У статті 216 

ДФЄС наводяться випадки, коли ЄС уповноважений укладати такі угоди. 

Після проведення переговорів і підписання, виникає необхідність 

їхньої ратифікації на підставі акту вторинного законодавства. Крім того, 



75 

 

стаття 207 ДФЄС регулює торговельну політику ЄС-ключову зовнішню 

компетенцію ЄС і центральний елемент його відносин з рештою світу. 

ЄС має правосуб'єктність і тому є суб'єктом міжнародного права, який 

здатний вести переговори і укладати міжнародні угоди від свого імені, тобто 

володіє компетенцією у цій сфері, покладеною на нього установчими 

договорами. Якщо предмет договору не підпадає під виключну компетенцію 

ЄС, країни ЄС також повинні підписати угоду – йде мова про зазначені вище 

«змішані угоди». 

Проаналізувавши поняття «змішаних угод» в правовій доктрині ЄС, 

слід перейти до не менш дискусійного питання – чи слід ототожнювати 

змішані угоди з інтеграційними угодами? 

З правової точки зору, поняття «змішана угода» та «інтеграційна 

угода» є доктринальними, тобто, ані в національному законодавстві, ні на 

рівні правопорядку ЄС не дається визначення цих двох категорій угод. Тим 

не менш, відповідно до договірної практики ЄС можна виділити цілу низку 

міжнародних угод, сторонами яких є ЄС та треті держави. Зокрема, можна 

навести такі приклади [72, c.7]: 

- Угода про асоціацію (Association Agreement);  

- Рамкова угода про всеохоплююче партнерство і співпрацю 

(Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation); 

- Угода про торгівлю, розвиток і співпрацю (Trade, Development and 

Cooperation Agreement);  

- Регіональна торговельна угода (Regional Trade Agreement);  

- Всеосяжна торговельна і економічна угода (Comprehensive Trade and 

Economic Agreement); 

- Угода про співпрацю (Cooperation Agreement) 

- Угода про співпрацю і Митний союз (Cooperation and Customs Union 

Agreement) 

- Угода про економічну інтеграцію (Economic Integration Agreement). 
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Чи можна вважати зазначені вище види міжнародних угод змішаними 

та водночас інтеграційними за свою правовою природою? Відповідь на це 

питання міститься в самому тексті цих угод. Зокрема, нова всеосяжна 

економічна та торговельна угода між Європейським Союзом та Канадою 

(відома як CETA), без сумніву, є прикладом змішаної інтеграційної угоди.  

Зокрема, в статті 22.1 (3) (а) глави 22 «Торгівля та сталий розвиток» 

зазначено: «Шляхом імплементації 23 («Торгівля та праця») та 24 («Торгівля 

та навколишнє середовище») сторони прагнуть сприяти сталому розвитку за 

допомогою посилення координації та інтеграції їх трудової, екологічної та 

торговельної політики та заходів» [73]. CETA охоплює практично всі сектори 

і аспекти торгівлі між Канадою і ЄС з метою усунення або зниження бар'єрів. 

CETA стосується всього: від тарифів до стандартів продукції, інвестицій, 

професійної сертифікації та багатьох інших областей діяльності. Широке 

охоплення угоди-включаючи спрощення доступу на ринки ЄС для товарів і 

послуг; більшу визначеність, прозорість і захист інвестицій; та нові 

можливості на ринках закупівель ЄС – правові положення, які регулюють ці 

питання, демонструють новий рівень європейської інтеграції в контексті 

участі Союзу та третіх країн в міжнародних інтеграційних угодах нового 

покоління.  

Я.М. Костюченко вважає, що важливим аспектом поділу угод про 

асоціацію є історикоюридичний, що пов'язаний із еволюцією розвитку 

самого Союзу, зумовлений зміною установчих договорів ЄС, тобто зі зміною 

самого Союзу змінюються й угоди про асоціацію, які він підписує з третіми 

країнами. У зв’язку із динамічністю розвитку права ЄС, що пов’язано із 

«модернізацією» установчих договорів ЄС, змінюється практика ЄС щодо 

укладання угод про асоціацію [74, c.20]. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС, як і CETA, безсумнівно, 

відноситься до категорії нового покоління інтеграційних угод.  

Наразі, як зазначає Я. Емманоулідіс [75, c.6], виходячи за рамки 

теперішніх рівнів асоціації, але залишаючись нижче рівня повного і 
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необмеженого членства, можна абстрактно розрізняти три альтернативні 

концепції, що включають дуже різні рівні асоціації та інтеграції, а саме – 

асоціація плюс (далі – АА+), часткове членство і обмежене членство.  

Власне, угоди про асоціацію між Україною, Молдовою та Грузією є 

угодами «АА+». Надаючи характеристику угодам «АА+», варто звернути 

увагу на такі сучасні особливі риси, які влучно зазначає Я. Емманоулідіс: 

(1) ЄС розширює співпрацю зі своїми сусідніми країнами, але явно 

віддає перевагу укладанню угод про асоціацію з третіми країнами. Треті 

країни не приєднуються до Союзу, але асоціюються з ЄС якомога тісніше, 

нижче рівня де-юре або де-факто членства. Співпраця між ЄС і багатьма його 

сусідами вже сьогодні дуже інтенсивна. Однак нинішній рівень асоціації 

може бути розширений. І постійні зусилля щодо подальшого зміцнення 

європейської політики добросусідства є достатнім доказом готовності ЄС 

більш тісно асоціювати своїх сусідів [76]. На практиці існує безліч способів 

інтенсифікації приєднання сусідніх країн до ЄС, не виходячи за рамки 

асоціації – наприклад, більш тісна асоціація може бути організована в рамках 

багатосторонніх (наприклад, розширення членства в Європейському 

економічному просторі (далі – ЄЕП) або ЄЕП+ та/або двосторонніх форматів 

(створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, 

привілейоване партнерство (така можливість зараз розглядається з 

Туреччиною), розширене асоційоване членство тощо; 

(2) Угоди включають в себе явні перспективи членства (наприклад, в 

рамках процесу стабілізації та асоціації, процес підготовки до вступу), мати 

нейтральне членство (наприклад, в рамках Європейської політики сусідства 

(далі – ЄПС) або ЄПС+) або явно виключають опцію членства (наприклад, 

привілейованого партнерства, розширеного асоційованого членства); 

(3) В рамках укладання угоди мета більш глибокої інтеграції може бути 

досягнута шляхом підвищення статусу асоційованої країни по відношенню 

до ЄС на основі індивідуальних заслуг шляхом введення нового спеціального 

статусу між нинішнім рівнем асоціації і статусом (потенційного) кандидата 
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(наприклад, статус найбільш сприятливого сусіда; вдосконалена модель 

асоціації в рамках ЄПС+); 

(4) Досягнення позитивних умов шляхом більш високого ступеня 

диференціації по відношенню до окремих сусідніх країн на основі політичної 

ситуації партнера, його рівня амбіцій щодо ЄС, його програми реформ і 

досягнень, а також рівня соціально-економічного розвитку. Переговори з 

Україною щодо спеціально розробленої розширеної угоди, обговорення 

«просунутого статусу» з Марокко або інструменту «механізму управління», 

який надає додаткову підтримку країні – партнеру або країнам, які домоглися 

найбільшого прогресу в сфер імплементації положень, закріплених та 

узгоджених в їхніх Планах дій. 

(5) Більш глибокий рівень політичної та економічної інтеграції може 

бути досягнутий шляхом зміцнення відносин з регіоном (Чорноморська 

Синергія (Black Sea Synergy), Політика східного партнерства). Такі форми 

розмежування за допомогою географічних критеріїв можуть, наприклад, так 

чи інакше визначити прагнення східних країн стати членами ЄС на 

невизначений майбутній період і тим самим більш тісно пов'язати свою долю 

з копенгагенськими критеріями; 

(6) Більш активне включення в процес прийняття рішень ЄС шляхом 

створення, наприклад, спільних механізмів прийняття рішень, як у випадку 

Європейським економічним простором або шляхом забезпечення права на 

отримання інформації про всі етапи законодавчого процесу ЄС. 

(7) Нові угоди «АА+» можуть досягатися за рахунок участі сусідніх 

країн в певних сферах політики ЄС, хоча і виключають їхню участь у 

внутрішньому процесі прийняття рішень Союзу. Зокрема, (і) приєднання 

Швейцарії 12 грудня 2008 року до Шенгенської зони, (іі) можливість 

приєднання до декларацій в сфері зовнішньої політики та політики ЄС на 

індивідуальній основі або можливість приєднатися до операцій в рамках 

СЗППБ, і (ііі) участь держави, яка не є членом ЄС в таких сферах, як 

енергетика або освіта (залучення до освітніх заходів в рамках Болонського 
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процесу, участь у діяльності Європейського агентства з навколишнього 

середовища, Фронтекс, Європейського агентства оборони, участь у 

брифінгах та координаційних нарадах ЄС в ООН чи інших міжнародних 

організаціях або (vi) навіть введення євро в країнах, що не є членами ЄС; 

(8) Можливість створення нової інституційної основи, що об'єднує ЄС і 

сусідні з ним країни в окрему багатосторонню організацію (наприклад, 

Європейська Співдружність, Європейська конфедерацію, Європейська зона). 

Створення спільного інституційного механізму може призвести до більшої 

симетрії у відносинах між ЄС і його партнерами і створити де – юре спільну 

відповідальність з обох сторін. 

Договірний механізм зони вільної торгівлі в рамках угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС відображає нові глибинні інтеграційні 

процеси, які відбуваються в новій спільній торговельній політиці 

Європейського Союзу. 

Розглядаючи правовий механізм функціонування торговельних 

відносин між Україною та Європейським Союзом на підставі набуття 

чинності Угоди про асоціацію, єдиною правильно вживаною формою 

економічної інтеграції між Сторонами є зона вільної торгівлі. В статті 25 

Частини 1 Глави 1 Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» 

Угоди про асоціацію зазначено, що «Сторони поступово створюють зону 

вільної торгівлі протягом перехідного періоду, що не перевищує 10 років 

починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, відповідно до положень 

цієї Угоди та відповідно до Статті XXIV Генеральної угоди про тарифи та 

торгівлю 1994 року (далі – ГАТТ-1994)». 

Варто зазначити, що договірний механізм економічної інтеграції між 

Україною та Європейським Союзом розпочався після здобуття нашою 

державою незалежності 24 серпня 1991 року та набуття чинності Договору 

про утворення Європейського Союзу (так званий Маастрихтський договір, 

який набув чинності 1 листопада 1993 року і є одним з установчих договорів 

ЄС), яким були закладені нові напрями політичної та економічної інтеграції. 
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Відправною точкою політичної та економічної співпраці між Україною та ЄС 

слід вважити укладання Угоди про партнерство та співробітництво між 

Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (далі 

– УПС), яка набула чинності 1 березня 1998 році та до набуття чинності 

Угоди про асоціацію була головним правовим інструментом співробітництва 

у цілій низці сфер.  

Для того, щоб зрозуміти, чому фактичний старт економічної інтеграції 

України розпочався саме з етапу створення зони вільної торгівлі, необхідно 

детально розглянути правову природу угод про партнерство та 

співробітництво (англ. Partnership and cooperation agreement) в рамках 

правової системи ЄС. В першу чергу, такого роду угоди є юридично 

обов'язковими з точки зору виконання зобов’язань Сторонами-підписантами. 

УПС з третіми країнами слід вважати одними з трьох спеціальних видів 

міжнародних угод. Як правило, ці угоди укладає ЄС з третіми країнами з 

метою підтримки демократичного та економічного розвитку держави-

учасниці. Зазвичай угоди про партнерство і співробітництво укладаються на 

10 років, після чого вони автоматично продовжують свою дію, якщо немає 

заперечень з обох сторін.  

Варто зазначити, що держави-члени ЄС є учасниками кожної такої 

угоди, яку укладає Європейський Союз. Правовою основою регулювання 

укладання цих угод є застосування статей 216-219 Розділу V Договору про 

функціонування Європейського Союзу.  

Як зазначає О. Спіліопулус [77, c.256] УПС України з Європейським 

Союзом не передбачала тоді встановлення режиму асоціації та не була 

спрямована на вступ України до ЄС. Тим не менш, на основі функціонування 

положень УПС між ЄС та Україною було розпочато процес економічної 

інтеграції в різних сферах співпраці: торгівля товарами, підприємництво та 

інвестиції, заснування і порядок діяльності компаній, транскордонне надання 

послуг, поточні платежі і рух капіталів. Проте рівень економічної інтеграції в 

контексті УПС був недостатній для того, щоб можна було стверджувати про 
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готовність до створення зони вільної торгівлі. Варто підкреслити, однак, що в 

статті 4 УПС зазначалося: «Сторони зобов'язуються розглянути, зокрема, 

після подальшого просування України по шляху економічних реформ, 

доповнення відповідних розділів цієї Угоди, зокрема Розділу III і статті 49 з 

метою створення зони вільної торгівлі між ними». Тобто, ключовим 

фактором створення ЗВТ на той час було проведення реформ в економічному 

секторі України.  

Для прикладу візьмемо представлений 12 травня 2004 року Комісією 

Європейських Співтовариств звіт щодо підсумків діяльності України в 

рамках Європейської політики сусідства [78]:  

«Пов'язані з торгівлею положення УПС з ЄС набули чинності в 

лютому 1996 року в рамках тимчасової угоди. В результаті цього була 

значно лібералізована торгівля між ЄС і Україною, за винятком 

металопродукції. Двостороння угода про торгівлю текстильними виробами, 

підписана в грудні 2000 року, призвела до взаємної лібералізації торгівлі 

текстильними виробами та одягом з 26 березня 2001 року. ЄС зняв всі квоти 

на український експорт, а для імпорту з ЄС Україна застосовує режим 

найбільш сприяння. З 2001 року Україна домоглася прогресу в здійсненні 

пов'язаних з торгівлею зобов'язань відповідно до положень УПС. Однак 

залишається ряд спірних питань, наприклад експортні мита на брухт. У 

більш загальному плані ЄС стурбований частими змінами в регулюванні 

зовнішньої торгівлі, відсутністю прозорості, дискримінацією і корупцією. Ці 

питання були детально висвітлені в спільній доповіді про співпрацю, 

схваленій Радою співробітництва в березні 2003 року».  

Таким чином, підписання Угоди про партнерство та співробітництво 

ознаменувало собою перші кроки до лібералізації торгівлі між Україною та 

Європейським Союзом, також сторони вперше висловили бажання створити 

зону вільної торгівлі. Певними негативними факторами, які вплинули на 

неможливість створення ЗВТ на той час були, як зазначає О.К. Вишняков – 

невиконання Україною взяти зобов’язань відповідно до УПС. [79, c.528]  
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Однією з особливостей статті 4 УПС є те, що в ній не міститься 

положення про те, що створення зони вільної торгівлі регулюється 

відповідно до статті XXIV Генеральної угоди про тарифи та торгівлю 1994 

року. Варто проте зазначити, що Україна стала членом СОТ лише у 2008 році 

– починаючи з 17 грудня 1993 року (коли було утворено Робочу групу щодо 

розгляду заявки України про приєднання до Світової організації торгівлі) 

велися переговори у багатосторонньому форматі про вступ нашої держави до 

цієї організації. Тобто, на момент підписання УПС Україна не була стороною 

договірно-правової бази ГАТТ/СОТ. Таким чином, для того, щоб ЗВТ між 

Україною та Співтовариствами почала діяти, потрібно було адаптувати 

положення національного законодавства відповідно до норм та принципів 

правової системи ГАТТ/СОТ, а це довготривалий правотворчий процес.  

Окрім того, важливим фактором, який ускладнював та гальмував 

процес створення ЗВТ було розширення ЄС в 2004 році, коли до його складу 

увійшли одразу ж 10 країн, серед них – Кіпр, Естонія, Латвія, Литва, Польща, 

Словаччина, Словенія, Мальта, Угорщина та Чехія. У зв’язку зі вступом, 

зокрема, країн Балтії до ЄС, Україна понесла суттєві втрати в сфері торгівлі, 

оскільки Угоди з Естонською Республікою, Латвійською Республікою та 

Литовською Республікою про вільну торгівлю втратили чинність [80]. 

Узагальнюючи аналіз результатів економічної інтеграції в рамках 

Угоди про партнерство та співробітництво, слід зазначити, що вперше було 

інституціоналізовано вектор політичних та зовнішньоекономічних 

взаємовідносин між Україною та Європейськими Співтовариствами. З 

правової точки зору, УПС не можна вважати альтернативою угодам про 

асоціацію, оскільки на відміну від угод про асоціацію, угоди про партнерство 

та співробітництво передбачають абсолютно різні рівні економічної 

інтеграції. Так, і в УПС, і в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС 

містяться положення про створення зони вільної торгівлі, проте доцільно 

також і звернутися до теорії економічної інтеграції, в основі якої лежить так 

звана ступінчата економічна інтеграція – аналізуючи ті норми, які були 
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закріплені в УПС та Угоді про асоціацію, можна впевнено стверджувати, що 

в УПС йшла мова про «передінтеграційні» економічні процеси, які ведуть до 

створення ЗВТ, а саме: в УПС відсутній період, протягом якого поступово 

створюватиметься зона вільної торгівлі, тобто, відсутні правові рамки 

створення ЗВТ, сфера дії ЗВТ занадто вузька навіть у порівнянні з 

класичними торговельними угодами ЄС (зокрема, відсутнє включення до 

угоди сфери торгівлі послугами. Створення зони вільної торгівлі в рамках 

Угоди про асоціацію означає, передусім, правове закріплення таких 

зобов’язань в сфері торгівлі, які ведуть до більш привілейованих відносин 

між сторонами. 

На відміну від УПС, договірний механізм ПВЗВТ в рамках Угоди про 

асоціацію передбачає низку правових зобов’язань з боку нашої держави, які 

ведуть до створення ЗВТ+. Неодноразово зазначалося, що ПВЗВТ належить 

до нового покоління торговельних угод ЄС з третіми країнами та базується 

не тільки на положеннях УА, застосовуються також правила СОТ, членами 

якої є Україна та Європейський Союз. 

На нашу думку, поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі – це 

центральна частина Угоди про асоціацію, в якій міститься блок норм 

національного права, які регулюють зовнішньоекономічну діяльність 

фізичних та юридичних осіб, торговельні положення acquis ЄС, відповідно до 

яких Україна зобов’язалася гармонізувати своє законодавство, а також норми 

та принципи, які складають правову систему Світової організації торгівлі. 

Раніше нами було проаналізовано, що Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС є змішаною угодою, тобто – це міжнародно-правова угода, 

укладена спільно Європейським Союзом та його державами-членами з 

Україною. Така угода є частиною законодавства Європейського Союзу. Крім 

того, дещо дискусійним є питання віднесення угод про асоціацію, зокрема, 

угоди про асоціацію з Україною до джерел права ЄС: мова не йде про 

обов’язковий характер положень цих угод, мова йде про міру обов’язковості 

угод. Відповідно до статті 216(2) ДФЄС, угоди, які укладає ЄС з однією або 
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більше третіми країнами або міжнародними організаціями, мають 

обов’язковий характер для інститутів ЄС та для держав-членів ЄС.  

Дослідивши, таким чином, перші кроки лібералізації торговельних 

взаємовідносин між Україною та Європейським Союзом в контексті 

функціонування УПС, варто розглянути також й внутрішній ринок 

Європейського Союзу, оскільки саме він є втіленням тих торговельних 

можливостей, які надаються українським товаровиробникам і 

постачальникам послуг задля використання переваг від функціонування ЗВТ 

між Україною та ЄС. Проте іноді такі переваги не матеріалізуються, оскільки 

національні суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності недостатньо обізнані 

щодо правил внутрішнього ринку. 

Внутрішній ринок ЄС являє собою парадигму ринкової інтеграції. Та 

модель торговельних відносин, яку обрали Україна та ЄС, має такі 

особливості: вона характеризуються високим ступенем участі у 

внутрішньому ринку ЄС, але з певними обмеженнями порівняно з 

повноправним членством.  

Модель ринкової інтеграції ЄС має ряд істотних особливостей. Вони не 

є випадковими і одноразовими, а скоріше є результатом багатьох десятиліть 

роздумів, переговорів та інституційного будівництва, спрямованих на більш 

глибоку економічну інтеграцію в епоху прискорених темпів глобалізації. 

Внутрішній ринок ЄС складається з основних свобод, передбачених 

установчими договорами і охоплює вільний рух як товарів (товарів і послуг), 

так і факторів виробництва (капіталу та праці). Ці свободи регулюються і 

доповнюються acquis ЄС, спрямованим головним чином на гармонізацію 

внутрішнього законодавства на рівні, необхідному для забезпечення 

належної адаптації до норм та стандартів ЄС. Взаємодія між основними 

свободами і цим законодавством ґрунтується на принципі взаємного 

визнання. Як прецедентне право ЄС, так і законодавство ЄС використовують 

цей принцип, який може працювати тільки там, де є достатня конвергенція 

між відповідними внутрішніми законами держав-членів [81, c.7]. 
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По-друге, ця парадигма ринкової інтеграції залежить від участі в 

правовій системі ЄС. Остання система гарантує, що відповідні договірні 

норми і законодавство ЄС є невід'ємною частиною внутрішнього 

законодавства і превалюють у разі колізії норм: принципи прямої дії і 

примату.  

Таким чином, розглядаючи питання щодо місця норм Угоди про 

асоціацію України з ЄС, слід зазначити, що вони є частиною як 

законодавства України (відповідно до статті 9 Конституції України: «Чинні 

міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України, є частиною національного законодавства України»), так і 

законодавства Європейського Союзу (в якості міжнародної угоди ЄС з 

третьою державою – така угода відноситься до вторинного законодавства 

ЄС) [82].  

Як зазначає А. Мохай [83, c.154-155], Суд ЄС вже заявляв на ранньому 

етапі історії інтеграції, що угоди, укладені Союзом, являють собою 

«невід'ємну частину права ЄС» з моменту набуття ними чинності [84], в 

ДФЄС, як можна зробити висновок, зазначається, що ці угоди є 

обов'язковими для інститутів і держав-членів Союзу. Таким чином, 

законодавство ЄС застосовує автоматичну інкорпорацію до таких угод. Це 

можна витлумачити так, що союз розглядає міжнародні угоди, укладені ним 

самим, в контексті застосування моністичного підходу: ці угоди мають 

правові наслідки у правовому порядку ЄС навіть тоді, коли немає правового 

акта для їх здійснення. Що стосується угод, укладених Союзом, то двома 

найбільш важливими питаннями є, по-перше, місце цих договорів в ієрархії 

джерел права Союзу і, по-друге, чи можуть ці угоди мати пряму дію. 

ПВЗВТ як невід’ємна частина угоди про асоціацію, створює особливі 

привілейовані зовнішньоекономічні правові зв’язки як з Європейським 

Союзом у цілому, так і з його державами-членами. Крім того, ПВЗВТ 

створюється спільна правова база для обох сторін з виникаючими правами та 

обов’язками, проте, на відміну від традиційних міжнародних двосторонніх 



86 

 

угод, важливою рисою функціонування договірного механізму ПВЗВТ є 

посилання на «спільні дії та процедури», тобто, створення в рамках 

виконання взаємних зобов’язань певного інституційного механізму, 

компетентні органи якого можуть приймати обов’язкові рішення.  

Структура ПВЗВТ в рамках угоди про асоціацію виглядає таким чином: 

Розділ IV угоди «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» складається з 15 

глав, які регулюють, в свою чергу, такі правові аспекти торгівлі з ЄС як 

національний режим та доступ товарів на ринки (1), засоби захисту торгівлі 

(2), технічні бар’єри у торгівлі (3), санітарні та фітосанітарні заходи (4), 

митні питання та сприяння торгівлі (5), заснування підприємницької 

діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля (6), поточні платежі та 

рух капіталу (7), державні закупівлі (8), інтелектуальна власність (9), 

конкуренція (10), питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями (11), 

прозорість (12), торгівля та сталий розвиток (13), вирішення спорів (14), 

механізм посередництва (15).  

З метою більш детального аналізу правових зобов’язань, розглянемо 

деякі із зазначених вище глав окремо. 

1. Національний режим та доступ товарів на ринки (статті 25-39). 

В статті 25 УА зазначено, що Україна та ЄС створюють ЗВТ протягом 

періоду, який не перевищує 10 років з дати набрання чинності Угоди про 

асоціацію та згідно з положеннями цієї угоди та Статті XXIV Генеральної 

угоди про тарифи та торгівлю 1994 року (далі – ГАТТ-1994). 

Відповідно до пункту 8(b) вказаної статті ГАТТ: «Під зоною вільної 

торгівлі слід розуміти групу з двох чи більше митних територій, на яких 

мита та інші обмежувальні засоби регулювання торгівлі (за винятком, в 

разі необхідності, дозволених згідно зі Статтями XI, XII, XIII, XIV, XV та 

XX) скасовуються відносно основної частини торгівлі між складовими 

територіями стосовно товарів, які походять із таких територій». 

Згідно зі статтею 9 (1) Митного кодексу України: «Територія України, 

зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а 
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також території вільних митних зон, штучні острови, установки і споруди, 

створені у виключній (морській) економічній зоні України, на які 

поширюється виключна юрисдикція України, становлять митну територію 

України». 

Питання визначення митної території України є надзвичайно важливим 

та ускладнюється, на жаль, у зв’язку з недостатнім вивченням проблематики 

міжнародно-правового статусу окремих тимчасово окупованих територій 

Донецької та Луганської областей, а також – у зв’язку з анексією Кримського 

півострову Російською Федерацію. З метою врегулювання правовідносин, які 

виникають у зв’язку з господарською діяльністю фізичних та юридичних 

осіб, та які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, було створено 

вільну економічну зону «Крим» (далі – ВЕЗ «Крим»). Правовою основою 

функціонування ВЕЗ «Крим», а також особливостей поставки товарів в/з ВЕЗ 

«Крим» є Закон України Про створення вільної економічної зони «Крим» та 

про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій 

території України» від 07.02.2019 року. Проте, варто пам’ятати, що згідно зі 

статтею 6.1. цього закону поставка товарів на/з території ВЕЗ «Крим» не 

підпадають під норми міжнародних угод (договорів), що регулюють питання 

міжнародного обігу товарів, зокрема (але не виключно) про зони вільної 

торгівлі, або укладені у межах ГАТТ/СОТ. Таким чином, національним 

законодавством визначено механізм поставки товару до ВЕЗ «Крим», але 

постає питання: чи будуть, все ж, випливаючи з положень статті 6 Закону, 

положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС застосовуватися, 

зокрема, до ситуацій, коли, наприклад, громадянин України, який є 

продавцем/виробником/постачальником продукції зіштовхується з 

проблемою отримання сертифікату походження товару для отримання 

преференційного доступу на внутрішній ринок ЄС відповідно до положень 

ПВЗВТ? Згідно зі статтею 12.4. (2) Закону: «На товари, що ввозяться з 

території ВЕЗ «Крим» на іншу територію України, за бажанням продавця 

(виробника, постачальника) видається сертифікат походження у порядку, 
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визначеному розділом II Митного кодексу України, з урахуванням Протоколу 

I до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, 2014 року (з моменту набрання 

чинності)». 

Щодо вирішення питання отримання сертифікату із перевезення 

товарів форми EUR.1 для суб’єктів господарювання та фізичних осіб, 

місцезнаходженням або місцем проживання є тимчасово окупована територія 

України [85], варто зазначити, що в національному законодавстві відсутній 

окремий нормативний акт, положення якого б передбачали спеціальну 

процедуру отримання сертифікату EUR.1, тобто процедура отримання 

сертифікату здійснюється на загальній правовій основі, а саме – відповідно 

до розділу II «Країна походження товару» Митного кодексу України, Наказу 

Міністерства фінансів України від 20.11.2017 №950 «Про затвердження 

Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення 

(походження) товару EUR.1» Протоколу I до Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, Угоди про Правила визначення країни походження товарів 

у Співдружності Незалежних Держав 2009 року (крім товарів, що призначені 

для вивезення до держави-окупанта) та інших міжнародних договорів 

України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.  

Серед допоміжних правових інструментів, які складають основу 

договірного механізму та які зазначені у цій главі, варто назвати 

Міжнародну конвенцію про Гармонізовану систему опису та кодування 

товарів 1983 року (далі – ГСОКТ): в статті УА зазначено, що класифікація 

товарів повинна відбуватися згідно з власною товарною номенклатурою 

кожної зі сторін, та яка розроблена згідно з положеннями даної конвенції. 

Метою ГСОКТ є сприяння торгівлі та обміну інформацією шляхом 

узгодження опису, класифікації та кодування товарів в міжнародній торгівлі. 

Гармонізована система опису та кодування товарів використовується для 

митних тарифів і збору статистики зовнішньої торгівлі. Система також 
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широко використовується урядами, міжнародними організаціями та 

приватним сектором для багатьох інших цілей, таких, як внутрішні податки, 

торгова політика, моніторинг контрольованих товарів, правила походження, 

тарифи на вантажні перевезення, транспортна статистика, моніторинг цін, 

контроль за квотами, складання національних рахунків та економічні 

дослідження та аналіз. Гармонізована система опису та кодування товарів 

являє собою номенклатуру для кодування, опису та класифікації 

товарів/продуктів у міжнародній торгівлі. Вона складається з більш ніж 5000 

товарних груп, які поділяються на 21 розділ (розділи I – XXI), 97 глав (1-97), 

чотиризначні заголовки і шестизначні підзаголовки. Глави 98 і 99 призначені 

для національного використання. Ця система гармонізує кодифікацію товарів 

за шестизначною схемою. Однак більшість митних адміністрацій 

використовують десятизначну або більш складну цифрову систему 

кодування товарів, причому перші шість цифр є кодом гармонізованої 

системи [86]. Офіційне тлумачення гармонізованої системи опису та 

кодування товарів наводиться в пояснювальних примітках (5 томів 

англійською та французькою мовами), опублікованих СОТ. Важливо 

розуміти, що правова гармонізація в сфері кодифікації товарів дозволяє 

максимально лібералізувати операції з імпорту/експорту товарів України та 

Європейського Союзу. Україна приєдналася до ГСОКТ на підставі Указу 

Президента України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції 

про Гармонізовану систему опису та кодування товарів» від 17 травня 2002 

року [87], ГСОКТ набрала чинності 1 січня 2004 року для України [88]. 

Тобто, на час набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС для 

нашої держави не було необхідності приєднуватися до ГСОКТ, це в свою 

чергу, значно полегшило процес гармонізації опису та кодування товарів та 

значно спростило експорт товарів українського походження до ЄС: на 

практиці дізнатися про експорт певного товару до ЄС (правові вимоги до 

такого товару, тарифи, правила походження в контексті автономних 

торговельних преференцій, вимоги до товарів з метою доступу на ринок ЄС) 
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стало набагато легше. Візьмемо, наприклад, такий продукт українського 

походження, як мед натуральний: класифікація будь-якого товару 

(включаючи мед) здійснюється на основі Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД), яка є товарною 

номенклатурою Митного тарифу України. Правовою базою формування 

митного тарифу України є якраз положення Гармонізованої системи опису та 

кодування товарів Всесвітньої митної організації і Комбінованої 

номенклатури Європейського Союзу (далі – КН), затверджений Законом 

України від 19 вересня 2013 року № 584-VII «Про Митний тариф України» 

[89]. Тобто, з метою експорту до однієї чи декількох держав-членів ЄС 

необхідно враховувати не лише норми та правові стандарти ГСОКТ, але й 

КН. Для того, щоб здійснити експорт меду натурального до внутрішнього 

ринку ЄС, необхідно дізнатися його код в рамках КН – для цього необхідно 

скористатися опцією інтернет ресурсу Trade Helpdesk [90] (більш детальна 

інформація щодо порядку використання цієї інтернет платформи знаходиться 

на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України) [91] – мед натуральний відноситься до категорії секції I (04) та має, 

відповідно, власний код товару: 04 09. Згідно з Додатком 1 «Нульові тарифні 

квоти на сільськогосподарську продукцію, зазначені в пункті (а) статті 1 (1)» 

до Регламенту Комісії 2015/2405 від 18 грудня 2015 щодо відкриття та 

забезпечення управління тарифними квотами ЄС на сільськогосподарську 

продукцію, яка має походження з України [92] щорічний обсяг квот складає 

5000 тон (зі збільшенням на 200 т щороку з 1 січня 2017 року по 1 січня 2021 

року).  

Важливою складовою договірного механізму ЗВТ між Україною та ЄС 

є, як раніше неодноразово зазначалося, пакет угод СОТ, які формують 

правову систему цієї міжнародної організації, та які регулюють торгівлю 

товарами, послугами, а також регулюють питання інтелектуальної власності. 

Угоди СОТ – це міжнародні договори, які держави-члени організації повинні 

ратифікувати відповідно до їхнього національного законодавства.  
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В рамках першої глави Частини 2 Глави 1 Розділу IV Угоди про 

асоціацію йде мова про врахування положень Угоди про сільське 

господарство: відповідно до статті 32(1) зазначено, що ані Україна, ані 

Європейський Союз не мають права зберігати, запроваджувати, 

відновлювати експортні субсидії чи інші заходи еквівалентної дії стосовно 

сільськогосподарської продукції, яка буде продаватися на території іншої 

Сторони. В пункті 2 зазначено: «Для цілей цієї статті термін «експортні 

субсидії» має таке саме значення, як і у статті 1(е) Угоди про сільське 

господарство, що міститься у Додатку 1А до Угоди СОТ (далі – Угода про 

сільське господарство), включаючи будь-які поправки до цієї статті цієї 

Угоди про сільське господарство».  

В статті 40(1) вказано: «Сторони підтверджують свої права та 

зобов’язання, передбачені Статтею XIX ГАТТ 1994 та Угодою про 

спеціальні заходи, що міститься у Додатку 1А до Угоди СОТ (далі – Угода 

про спеціальні заходи). Сторона ЄС залишає за собою свої права та 

зобов’язання, передбачені статтею 5 Угоди про сільське господарство, що 

міститься у Додатку 1А до Угоди СОТ (далі – Угода про сільське 

господарство), крім торгівлі сільськогосподарськими товарами, на яку 

поширюється преференційний режим, передбачений цією Угодою.» 

Таким чином, можна узагальнено стверджувати, що договірний 

механізм зони вільної торгівлі між Україною та ЄС не обмежується 

положеннями, власне, Угоди про асоціацію. Реалізація договірного 

механізму здійснюється за допомогою такого правого інструменту як 

«відсилання». Як зазначає В.І. Муравйов: «В УА передбачені різні способи 

гармонізації законодавства України з правом ЄС» [93]. Одним з таких 

способів є відсилання. Проте, чи можна вважати головною метою відсилання 

до норм правопорядку СОТ гармонізацію з положеннями СОТ? Ні, оскільки 

обидві сторони є учасниками пакету угод СОТ (доцільно зауважити, що 

Європейський Союз є членом СОТ з 1 січня 1995 року, 28 держав-членів ЄС 

також є членами СОТ і беруть участь як незалежні суб’єкти в цій організації) 
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[94] і головною метою відсилання до положень угод СОТ є підтвердження 

прав і зобов’язань, взятих на себе Сторонами після приєднання до пакету 

угод СОТ.  

Отже, на даний момент, договірний механізм зони вільної торгівлі між 

Україною та ЄС складається з декількох нормативно-правових блоків: 

1. Угоди, які складають правову систему СОТ: 

- Генеральна угода з тарифів та торгівлі (статті, в яких містяться 

посилання на цю угоду в Розділі IV Угоди про асоціацію: ст.25); 

- Угода про сільське господарство (статті 32, 40, 266); 

- Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів (статті 

53, 59-60, 62, 69); 

- Угода про технічні бар’єри у торгівлі (статті 53-54, 57-58); 

- Угода про застосування Статті VII ГАТТ 1994 (статті 76(h), 79); 

- Угоди про субсидії та компенсаційні заходи (статті 46-50); 

- Генеральна угода про торгівлю послугами 1994 року (статті 101-102, 

106); 

- Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (статті 

158-160, 194, 204, 219, 221, 230- 231, 250); 

- Домовленість про правила та процедури вирішення спорів (статті 324 

(3); 

- Угода про спеціальні (захисні) заходи (статті 40-45). 

2. Угоди та міжнародні документи, які регулюють митні питання: 

- Рамкові стандарти забезпечення безпеки і спрощення процедур 

міжнародної торгівлі 2005 року; 

- Конвенція про тимчасове ввезення (Стамбульська конвенція) 1990 

року; 

- Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему опису і кодування 

товарів 1983 року; 

- Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із 

застосуванням книжки МДП 1975 року; 
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- Міжнародна конвенція про узгодження умов проведення контролю 

вантажу на кордонах 1982 року; 

- Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних 

процедур 1973 року (Кіотська конвенція); 

- Митні прототипи ЄС. 

3. Договори, які регулюють питання транзиту і транспортування 

енергоносіїв: 

- Договір до Енергетичної Хартії 1994 року (ст. 272); 

- Договір про заснування Енергетичного Співтовариства 2005 року (ст. 

273). 

4. Договори та міжнародні документи, які регулюють питання 

захисту прав інтелектуальної власності: 

- Паризька конвенція про охорону промислової власності 1967 року (ст. 

158); 

- Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників 

фонограм і організацій мовлення 1961 року (ст. 161); 

- Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів 

(1886 року, з останніми змінами у 1979 року) (ст. 161); 

- Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про 

авторське право 1996 року (ст. 161); 

- Договір ВОІВ про виконання і фонограми 1996 року (ст. 161); 

- Декларація стосовно Угоди ТРІПС та охорони здоров’я, прийнята 14 

листопада 2001(ст. 219). 

5. Угоди, які регулюють питання перевезення авіаційним 

транспортом: 

- Угода між Україною та Європейським Союзом про спільний 

авіаційний простір (ст. 137). 

6. Угоди, в яких зазначені цілі торгівлі стану здоров’я тварин та 

статусу шкідників і регіональних умов: 

- Міжнародна конвенція про захист рослин 1997 року (ст. 65).  
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7. Установчі договори ЄС та вторинне законодавство ЄС, 

положення яких містять правові зобов’язання для України з метою 

їхньої подальшої імплементації до національного законодавства: 

- окремі положення Договору про Європейський Союз в тій мірі, в якій 

вони створюють зобов’язання для Сторін в рамках функціонування Угоди 

про асоціацію; 

- окремі положення Договору про функціонування Європейського 

Союзу в тій мірі, в якій вони створюють зобов’язання для Сторін в рамках 

функціонування Угоди про асоціацію або ж мають на меті тлумачення 

відповідних термінів, які застосовуються в УА (зокрема, ст.86, 264, 267); 

- регламенти ЄС, з визначеного кола питань, які конкретизують певні 

положення Угоди про асоціацію (наприклад, в статті 253 Угоди про 

асоціацію зазначено, що «законодавство про конкуренцію» для Сторони ЄС 

означає «статті 101, 102 та 106 Договору про функціонування 

Європейського Союзу, Регламент Ради (ЄС) № 139/2004 від 20 січня 2004 

року про контроль над концентрацією суб’єктів господарювання (Регламент 

ЄС про злиття) та акти щодо їх імплементації і такі, що вносять до них 

зміни і доповнення»); 

-регламенти ЄС, які потрібно імплементувати відповідно до Угоди про 

асоціацію (наприклад, Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 

1924/2006 від 20 грудня 2006 р. щодо заяв про харчову цінність та користь 

для здоров’я, що зазначаються на харчових продуктах); 

- директиви ЄС з визначеного кола питань, які конкретизують певні 

положення Угоди про асоціацію (наприклад, Директива 2003/55/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2003 року щодо загальних 

правил для внутрішнього ринку природного газу – в статті 268 УА 

зазначається, що поняття «стаціонарна інфраструктура» – це будь-які 

трансмісійні та розподільчі мережі, устаткування та сховища для 

скрапленого газу, як це визначено у зазначеній директиві); 
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- директиви ЄС, які потрібно імплементувати відповідно до Угоди про 

асоціацію (наприклад, Директива Ради 91/496/ЄЕС від 15 липня 1991 р., якою 

встановлюються принципи управління організацією ветеринарних перевірок 

тварин, що ввозяться з третіх країн у Співтовариство, і вносяться зміни до 

Директив 89/662/ЄЕС, 90/425/ЄЕС та 90/675/ЄЕС); 

- рішення інститутів ЄС, в яких викладені принципи та практики, яких 

Україна зобов’язується дотримуватися (наприклад, Рішення Європейського 

Парламенту і Ради № 768/2008/ЄС від 9 липня 2008 року про загальну 

структуру (систему) маркетингу продукції). 

8. Нормативно-правові акти України, спрямовані на імплементацію 

положень Угоди про асоціацію в частині торгівлі і питань, які пов’язані з 

торгівлею: 

- План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106; 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. 

№ 228-р «Про схвалення Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV 

(Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані 

з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони». 

9. Допоміжні правові інструменти, які спрямовані на виконання 

зобов’язань, взятих Україною в рамках реалізації ЗВТ між Україною та 

ЄС: 

- Дорожня карта законодавчого забезпечення виконання Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони на 2018 – 2019 роки; 
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- регулярні звіти про виконання Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом. 

10. Угода про асоціацію між Україною та ЄС, а також рішення 

органів асоціації (зокрема, Комітету асоціації у торговельному складі: 

- Рішення № 2/2018 Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному 

складі від 14 травня 2018 року перераховує графік скасування експортних 

мит, встановлений у Додатку I-C і Додатку I-D до Угоди про асоціацію. 

Таким чином, договірний механізм зони вільної торгівлі між Україною 

та ЄС є складним з точки зору взаємодії різних правопорядків, зокрема 

правової системи СОТ, національного законодавства України та acquis 

communautaire Європейського Союзу. Запропонована вище категоризація 

правових інструментів виконання Розділу IV Угоди про асоціацію дозволяє 

зробити висновок про комплексність договірного механізму ЗВТ. 

Вищевказані міжнародні угоди, установчі договори ЄС, а також акти 

вторинного законодавства ЄС та нормативно-правові акти національного 

законодавства, УА, а також додатки до неї, рішення органів асоціації 

становлять основу договірного механізму зони вільної торгівлі між Україною 

та ЄС. 

 

2.2. Інституційні особливості торговельної частини угоди та 

організаційний механізм її реалізації в Україні. 

 

Поняття інституційного механізму в рамках міжнародних угод 

передбачає утворення певного органу або групи органів, які утворюються на 

основі відповідних положень даної угоди, та які діють в рамках наданої їм 

компетенції; ці органи можуть приймати правові акти у вигляді 

рішень/резолюцій обов’язкового чи рекомендаційного характеру, 

здійснювати моніторинг виконання зобов’язань Сторін угоди (в залежності 

від цілей цієї міжнародної угоди). Проте навіть рекомендаційний характер 

цих актів все ж матиме регулятивний вплив на виникаючі договірні 
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правовідносини суб’єктів угоди в контексті регулювання питань, які не 

входять до компетенції  інших органів. Варто зауважити, що ці органи 

(інституції) володіють певними «наднаціональними» ознаками, оскільки 

взаємодіють та координують свою діяльність в контексті двосторонніх або 

багатосторонніх угод.  

Беручи до уваги нове покоління торговельних угод, можна 

стверджувати, що передбачений їхніми положеннями інституційний 

механізм є настільки комплексним за своєю структурою, що він може 

розглядатися на одному рівні з інституційним механізмом міжнародних 

організацій, якщо, звичайно, брати до уваги головну мету функціонування 

інституційного механізму й міжнародних угод, й міжнародних організацій – 

це нагляд/моніторинг дотримання взятих зобов’язань та виконання правових 

актів, прийнятих в рамках інституцій. 

Як зазначає О.М. Шпакович, саме контрольні та виконавчі органи 

міжнародної організації забезпечують виконання нормативно-правових актів. 

Проте не лише органи можуть здійснювати такий контроль, це можуть 

робити держави-члени організації та інші суб’єкти права міжнародної 

організації [95]. 

Звісно, мова не йде про ототожнення понять «міжнародний договір» та 

«міжнародна організація». Відповідно до статті 2(а) Віденської конвенції про 

право міжнародних договорів 1969 року «договором є міжнародна угода, 

укладена між державами в письмовій формі і регульована міжнародним 

правом, незалежно від того, чи викладена така угода в одному документі, 

двох чи кількох зв'язаних між собою документах, а також незалежно від її 

конкретного найменування». В цій самій статті 2(і) міжнародна організація 

означає міжурядову організацію [96]. Мова йде про наявність існуючого 

інституційного механізму, який передбачений абсолютно різними за своєю 

метою та спрямуванням міжнародно-правовими документами: інституційний 

механізм в рамках міжнародної організації, який функціонує в межах 

установчих документів (статутів)/міжнародних угод та інших джерел права 
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міжнародної організації, та інституційний механізм в рамках міжнародної 

угоди, яка передбачає створення не міжнародної організації, а поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі. 

Розглядаючи інституційний механізм ЗВТ в контексті угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, слід запропонувати надати йому наступне 

визначення: 

«Інституційний механізм ПВЗВТ – це сукупність органів, утворених в 

рамках Угоди про асоціацію, метою яких є контроль та моніторинг взятих 

Сторонами угоди зобов’язань, а також обговорення торговельних і 

пов’язаних з торгівлею питань». 

Варто зазначити, що в ПВЗВТ є лише частиною угоди про асоціацію, а 

не окремою угодою, як неодноразово наголошувалося. Таким чином, постає 

питання щодо того, чи варто окремо розглядати інституційну структуру 

політичного спрямування та економічного спрямування, адже підписання УА 

між Україною та ЄС здійснювалося поступово та мало два етапи. 

На засіданні Позачергового саміту Україна-ЄС 21 березня 2014 року 

Прем’єр-міністр України підписав два документи – так звану політичну 

частину Угоди про асоціацію та Заключний акт Саміту. До політичної 

частини відносилися такі частини та розділи угоди: Преамбула, Стаття 1, 

Розділи І «Загальні принципи», ІІ «Політичний діалог та реформи, політична 

асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової 

політики» і VII «Інституційні, загальні та прикінцеві положення». 

27 червня 2014 р. під час засідання Ради ЄС Президент України та 

глави держав і урядів 28 держав-членів ЄС підписали другу частину Угоди 

про асоціацію – економічну. Економічна частина угоди включала такі 

частини угоди, як Розділи III «Юстиція, свобода та безпека», IV «Торгівля і 

питання, пов’язані з торгівлею», V «Економічне та галузеве співробітництво» 

та VI «Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із 

шахрайством» [97]. 
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Як політична, так і економічна частини Угоди про асоціацію 

становлять єдиний документ та не можуть розглядатися як окремі угоди.  

На нашу думку, доцільніше розглянути інституції, утворені в рамках 

Угоди про асоціацію, не розмежовуючи їхні повноваження відповідно до тих 

сфер, в яких вони уповноважені функціонувати, оскільки має місце 

координація дій та взаємодія органів, прийняття ними юридичних актів, які 

можуть мати загальну мету, спрямовану на виконання як політичних 

зобов’язань, так і економічних. 

Європейська інтеграція являє собою складний і тривалий процес, що 

охоплює практично всі гілки державної влади держави, яка прагне 

інтегруватися до ЄС. «Державний фактор» необхідно розглядати як суттєве 

доповнення до «внутрішньої» інституційної структури угоди про асоціацію. 

Тим не менш, для того, щоб досягнути такого результату, потрібно здійснити 

більш широкі політичні реформи. Цей процес вимагає сильного політичного 

керівництва і постійної участі вищих державних органів; однак він також 

повинен підкріплюватися інституціоналізованими координаційними 

рамками, підкріпленими широким адміністративним і законодавчим 

потенціалом. Це необхідно, оскільки успішна реалізація Угоди про 

асоціацію, включаючи правове наближення і інституційні реформи, зачіпає 

практично всі аспекти суспільного життя [98]. 

Таким чином, при розгляді інституційного механізму Угоди про 

асоціацію потрібно виокремити два компоненти, які разом становлять 

загальну систему інститутів, які спрямовані на виконання зобов’язань 

відповідно до УА: державний сектор, представлений «євроінтеграційними 

органами» як у якості органів виконавчої влади, так і самостійні інституції, 

та другий компонент – органи, утворені на основі положень Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС. 

Аналізуючи конвенційні (тобто, органи чи інституції, створені на 

підставі положень міжнародної угоди), слід зазначити, що центральним 



100 

 

елементом інституційного механізму Угоди про асоціацію виступає Рада 

асоціації. У статтях 461 та 463 закріплені основні завдання Ради асоціації: 

- контроль та моніторинг виконання взятих зобов’язань Сторонами 

згідно з УА; 

- розгляд будь-яких питань, що виникають в рамках виконання УА, а 

також інших двосторонніх та міжнародних питань, які становлять інтерес для 

Сторін Угоди; 

- прийняття рішень обов’язкового характеру для Сторін, з метою 

досягнення цілей Угоди; 

- надання рекомендацій в рамках сфери дії Угоди; 

- виступає форумом для обміну інформацією щодо актів законодавства 

ЄС та України – чинних та таких, які знаходяться на стадії підготовки; 

- внесення змін до Додатків до УА. 

Рада асоціації представлена у складі членів Уряду України та членів 

Ради ЄС та членів Комісії ЄС. Обрання з європейської сторони представників 

саме цих європейських інститутів є доцільним та політично обґрунтованим, 

оскільки Рада ЄС є «голосом» урядів країн-членів ЄС, серед її основних 

завдань є прийняття актів законодавства ЄС та координація політики ЄС, в 

той час, як Комісія ЄС просуває спільні інтереси ЄС, шляхом внесення 

пропозицій і забезпечуючи дотримання законодавства, а також шляхом 

реалізації політик і бюджету ЄС. Правовою основою функціонування Ради 

асоціації є Регламент у формі Додатку I до Рішення № 1/2014 Ради асоціації 

між Україною та ЄС від 15 грудня 2014 р. про прийняття регламентів Ради 

асоціації, Комітету асоціації і його підкомітетів [99].  

У Регламенті Ради асоціації закріплені функції та завдання Ради 

асоціації, види актів, які можуть прийматися Радою асоціації, правовий 

характер цих актів, порядок денний засідань Ради асоціації, склад Ради 

асоціації, а також делегацій Ради асоціації тощо.  

Як зазначає Ван дер Лоо, Рада асоціації відіграє важливу роль в 

оновленні та внесенні поправок до Додатків до УА, які містять acquis ЄС. Це 
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навряд чи можна розглядати як «динамічну» процедуру, оскільки Рада 

асоціації не зобов’язана автоматично розглядати питання про внесення змін 

до Додатків при зміні відповідного законодавчого акту на рівні ЄС. Хоча, як 

зазначає Ван дер Лоо, є глави в Розділі IV до Угоди, які передбачають таку 

«динамічну» процедуру. 

Цікаво проаналізувати правову природу актів Ради асоціації. Як було 

раніше зазначено, відповідно до статті 11 Регламенту Ради Асоціації, а також 

статті 463 УА правові акти Ради асоціації приймаються у формі рішень та 

рекомендацій. Обов’язковість характеру рішень Ради асоціації закріплена в 

статті 463(1) УА: «Для досягнення цілей цієї Угоди Рада асоціації має 

повноваження приймати рішення в рамках сфери дії цієї Угоди у випадках, 

передбачених нею. Такі рішення є обов’язковими для Сторін, які вживають 

необхідних заходів, у тому числі, у разі необхідності, заходів в рамках 

спеціальних органів, створених відповідно до цієї Угоди, для виконання 

прийнятих рішень». 

Як правило, рішення, які приймає Рада асоціації, стосуються внесення 

змін, доповнень до Додатків до УА. Зокрема, відповідно до Рішення 

№ 1/2018 Ради асоціації Україна – ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює 

Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС 

було визначено методологію скасування увізних мит, яка застосовується до 

кожного «перехідного періоду» [100].  

Іншим прикладом є Рішення № 3/2014 Ради асоціації між Україною та 

ЄС від 15 грудня 2014 р. про делегування Радою асоціації окремих 

повноважень Комітету асоціації у торговельному складі. Згідно зі ст. 1 цього 

Рішення: «Рада асоціації делегує повноваження щодо оновлення та внесення 

змін до додатків до Угоди, що стосуються глав 1 (Додатки I-C та I-D), 2 

(Додаток II), 3, 5, 6 і 8 Розділу IV (Торгівля та питання, пов'язані з торгівлею) 

Угоди, Комітету асоціації у торговельному складі, як це передбачено у Статті 

465(4)» [101].  
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Тобто, обов’язковість характеру рішень, прийнятих Радою асоціації 

обумовлена змінами до Додатків до УА, якими визначені невід’ємні складові 

механізму функціонування УА, особливо, її економічної складової. 

Рекомендації, на відміну від рішень, мають необов’язковий характер, 

їхньою головною метою є надання можливості органу викладати свої думки і 

пропонувати план дій без накладання будь-яких юридичних зобов'язань на 

тих, кому вони адресовані.  

Відповідно до ст. 11 Регламенту Ради асоціації: «Рада асоціації 

приймає рішення та надає рекомендації за спільною згодою Сторін та після 

завершення відповідних внутрішньодержавних процедур».  

Під «внутрішньодержавними процедурами» розуміються правові дії, 

спрямовані на ухвалення цих рішень та рекомендацій. Проте, постає питання: 

який внутрішньодержавний механізм застосовуватиметься до прийняття 

актів Ради асоціації? У випадку із застосуванням українських 

внутрішньодержавних процедур йде мова про розпорядження Кабінету 

Міністрів України щодо схвалення проектів рішень Ради асоціації, а після 

схвалення проекту рішення Ради асоціації Секретар Комітету асоціації у 

торговельному складі з Української Сторони ініціює прийняття зазначеного 

Рішення. 

Рада асоціації також може приймати рішення та надавати рекомендації 

шляхом використання письмової процедури за згодою Сторін (ст. 11 

Регламенту). Письмова процедура відбувається у декілька етапів: 

1. Доопрацьований текст пропозиції надсилає Голова Ради асоціації її 

членам, зі вказаним строком – не менше ніж 21 календарний день. За цей 

строк члени асоціації можуть заявити про застереження або внести поправки. 

Зазначений строк може бути скорочений, враховуючи характер питання. 

2. Після можливих заяв про застереження та внесення відповідних змін 

актам асоціації надаються відповідна назва: «Рішення» або «Рекомендація», 

після назви вказується реєстраційний номер, дата прийняття акту, а також 

коротка характеристика їхньої теми. 
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3. Рішення або рекомендація підписуються Головою Ради асоціації та 

завіряються Секретарями Ради асоціації. Будь-яка зі Сторін вирішує на 

власний розсуд щодо опублікування рішень та рекомендацій у своєму 

офіційному виданні. В Україні таким офіційним виданням є Офіційний 

вісник України, в ЄС – Офіційний вісник Європейського Союзу (Official 

Journal of the European Union). 

4. Набрання чинності Рішення Ради асоціації з дня його прийняття, 

якщо рішенням не передбачено іншу процедуру набрання чинності. 

В ст. 6 Регламенту Ради асоціації зазначено: «Посадова особа від 

України та посадова особа від Генерального Секретаріату Ради 

Європейського Союзу діють спільно як Секретарі Ради асоціації».  

В ст. 7 Регламенту Ради асоціації закріплені функції та завдання, які 

покладаються на Секретарів обох Сторін: 

- отримують кореспонденцію, яка адресована Раді асоціації; 

- пересилають кореспонденцію Голові Ради асоціації та 

розповсюджують серед інших членів Ради асоціації, у разі потреби – 

пересилається кореспонденція також Представництву України при ЄС, 

Генеральному Секретаріату Європейської Комісії, Європейській службі 

зовнішніх дій, Постійним представництвам держав-членів при ЄС та 

Генеральному Секретаріату Ради Європейського Союзу; 

- надсилають кореспонденцію Голови Ради асоціації від імені Голови 

Ради асоціації. 

Ст. 9 передбачено також те, що Секретарі надсилають Порядок денний, 

розроблений Головою Ради асоціації відповідним адресатам, не пізніше, ніж 

за 15 календарних днів до початку засідання. 

Як зазначає Ван дер Лоо, положення про інституційну складову Угоди 

про асоціацію з Україною є майже ідентичними в текстах таких угод, які 

укладалися з Молдовою та Грузією. Єдиною помітною відмінністю є те, що 

щорічні двосторонні саміти не передбачені в угодах про асоціацію з Грузією 
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та Молдовою. Тим не менш, Грузія та Молдова проводять багатосторонні 

саміти в рамках Східного партнерства. 

Іншим органом, створеним на основі УА є Комітет асоціації. Згідно зі 

ст. 464(1) УА Комітет асоціації є допоміжним органом, завданням якого є 

надання допомоги Раді асоціації під час виконання останньою обов’язків. 

При цьому, зазначається, що діяльність Комітету асоціації жодним чином не 

обмежує повноваження різних форумів з проведення політичного діалогу. 

У складі Комітету асоціації перебувають представники обох Сторін, 

зазвичай, на вищому рівні. Крім того, передбачено головування в Комітеті у 

порядку черги – представником від України та представником від ЄС (ст. 

464(3) протягом року. Обов’язки та порядок функціонування Комітету 

закріплені в Регламенті Ради асоціації.  

Згідно зі ст. 14 Регламенту Ради асоціації, Комітет асоціації: 

- готує засідання та дискусії Ради асоціації; 

- якщо є потреба – імплементує рішення Ради асоціації; 

- здійснює моніторинг виконання положень УА; 

- розглядає всі питанні, які визначає для нього Рада асоціації, а також 

питання стосовно імплементації положень УА; 

Крім того, Комітетом асоціації можуть розроблятися пропозиції або 

проекти рішень чи рекомендацій з метою їхнього схвалення, та надаватися на 

розгляд Раді асоціації. Комітет асоціації, у випадку делегування йому таких 

повноважень, може приймати рішення обов’язкового характеру для Сторін 

Угоди (ст.465 УА). 

Варто акцентувати увагу на діяльності Комітету асоціації у 

торговельному складі. Згідно зі ст. 465(4) УА: «Комітет асоціації проводить 

засідання у спеціальному складі для розгляду всіх питань, пов’язаних з 

Розділом IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») цієї Угоди. Комітет 

асоціації проводить засідання у цьому складі щонайменше один раз на рік». 

Тобто, Комітет асоціації може перебувати у спеціальному складі. Проте до 

Комітету асоціації у торговельному складі входять вищого рівня від України 
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та Європейської Комісії, до компетенції яких входять торговельні питання. 

Під час засідань Комітету розглядаються питання щодо виконання положень 

ПВЗВТ між Україною та ЄС. Не пізніше, ніж за 15 днів до засідання Комітету 

складається проект робочого висновку та порядок денний Секретарем 

Комітету Сторони, яка головує. Крім того, іншим актом, який є невід’ємною 

частиною кожного засідання є проект протоколу засідання, який складають 

Секретарі Комітету, але цей проект протоколу схвалює Комітет вже під час 

наступного засідання [102].  

Комітет асоціації у торговельному складі складається з 4 підкомітетів: 

Підкомітет з управління санітарними та фітосанітарними заходами, 

Підкомітет митного співробітництва, Підкомітет з питань географічних 

зазначень, Підкомітет з питань торгівлі та сталого розвитку. Кожен з 

підкомітетів діє за власним Регламентом. 

Рішенням № 1/2014 Ради асоціації між Україною та ЄС від 15 грудня 

2014 р. про прийняття регламентів Ради асоціації, Комітету асоціації і його 

підкомітетів затверджено Регламент Комітету асоціації і його підкомітетів. 

Згідно зі ст. 16 (1) Регламенту Комітету асоціації і його підкомітетів: 

«Відповідно до Статті 466(1) та (3) Угоди Комітет асоціації може приймати 

рішення про створення будь-яких підкомітетів у конкретних сферах для 

імплементації Угоди, інших, ніж передбачено Угодою, з метою сприяння у 

виконанні його функцій. Комітет асоціації може приймати рішення про 

ліквідацію будь-якого такого підкомітету, визначення або зміни сфери його 

повноважень. Якщо не вирішено інакше, ці підкомітети працюють під 

керівництвом Комітету асоціації, якому вони доповідають після кожного 

свого засідання». 

Таким чином, окрім Комітету асоціації існують та вже функціонують 

підкомітети асоціації. Згідно з рішенням Ради асоціації № 2/2014 від 15 

грудня 2014 р. було створено Підкомітет з питань свободи, безпеки та 

юстиції та Підкомітет з питань економіки та іншого галузевого 

співробітництва. Вони були створені для того, щоб було забезпечено 
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обговорення таких стратегічно важливих питань, які підпадають під 

тимчасове застосування Угоди. 

Варто зазначити, що Підкомітет з питань економіки та іншого 

галузевого співробітництва функціонує за так званим кластерним принципом 

– в його рамках створено 6 кластерів відповідно до специфічної економічної 

сфери. Також, в рамках положень Розділу IV УА передбачено створення 

(зараз ці підкомітети успішно функціонують) Підкомітету митного 

співробітництва (згідно зі ст. 83 УА), Підкомітету з питань географічних 

зазначень (згідно зі ст. 211 УА), Підкомітету з питань торгівлі та сталого 

розвитку (згідно зі ст. 300 УА). 

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 646 

«Питання організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та 

ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і діалогів 

Україна – ЄС» затверджено Порядок організації роботи підкомітетів 

Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у 

торговельному складі, і діалогів Україна – ЄС (далі – Порядок), яким 

передбачено утворення робочих груп згідно з додатком [103]. Зараз створено 

14 таких робочих груп: юстиція, свобода та безпека; вільний рух товарів; 

підприємництво та торгівля послугами; митні питання та сприяння торгівлі; 

державні закупівлі, конкуренція; інтелектуальна власність; енергетика; 

транспорт; довкілля; Освіта, наука, технології, культура, молодь та спорт; 

аграрна політика та регіональний розвиток; соціальна політика; економіка та 

фінанси; торгівля та сталий розвиток. 

Відповідно до п. 15 Порядку: «Основними завданнями робочих груп є 

опрацювання питань щодо підготовки до проведення засідань підкомітетів і 

діалогів, організація виконання та реалізація досягнутих із Стороною ЄС 

домовленостей, а також підготовка питань до розгляду на засіданні 

урядового комітету, до повноважень якого віднесені питання європейської 

інтеграції». 
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На прикладі робочої групи №14 «Торгівля та сталий розвиток» 

розглянемо особливості та цілі її функціонування.  

Керівник робочої групи: заступник Міністра економічного розвитку і 

торгівлі – Торговий представник України. 

Межі компетенції робочої групи: імплементація положень глави 13 

«Торгівля та сталий розвиток» розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з 

торгівлею» Угоди про асоціацію, участь в організації роботи підкомітету з 

питань торгівлі та сталого розвитку. 

Державні органи, які взаємодіють з робочою групою: Мінагрополітики, 

Мінприроди, Мінсоцполітики, Мін’юст, Держпраці, Держлісагентство 

Держрибагентство, МЗС, Урядовий офіс. 

Наступним органом, утвореним відповідно до положень УА, є 

Парламентський комітет асоціації (далі – Парламентський комітет), який 

відповідно до ст. 467(1) УА розглядається в якості форуму для Верховної 

Ради України і Європейського Парламенту для проведення засідань та обміну 

думками. Засідання Парламентського комітету відбувається без встановлення 

періодичних зустрічей. До складу Парламентського комітету входять члени 

Верховної Ради України та члени Європейського Парламенту. На підставі 

Розпорядження Голови Верховної Ради України № 831 від 15 червня 2015 р. 

«Про затвердження Положення про Українську частину Парламентського 

комітету асоціації» [104] затверджено Положення про Українську частину 

Парламентського комітету асоціації. Згідно з п. 1 Положення: «Українська 

частина Парламентського комітету асоціації (далі – Українська частина) є 

постійною делегацією Верховної Ради України, створеною для забезпечення 

та поглиблення зв'язків між Верховною Радою України і Європейським 

Парламентом, та складається з народних депутатів України». 

Крім того, діяльність Парламентського комітету визначається його 

Регламентом.  

Відповідно до ст. 468 УА Парламентський комітет може направити 

запит до Ради асоціації з метою надання інформації про стан виконання 
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зобов’язань відповідно до УА. Також Парламентський комітет може 

надавати рекомендації Раді асоціації. Зокрема, під час першого засідання 

Парламентського комітету асоціації, яке відбулося 24-25 лютого 2015 року у 

Брюсселі, було зроблено Заключну заяву та рекомендації (далі Заява) – 

відповідно до п. 29 Заяви: «Парламентський комітет асоціації наголошує, що 

покращення інвестиційного та бізнес-клімату, а також запровадження 

реальних економічних реформ, що є передумовою стабілізації соціально-

економічної ситуації в країні, повинно розпочатися до початку дії з 1 січня 

2016 року поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі; підкреслює 

важливість розвитку вільної та чистої конкуренції на Українських ринках; 

вітає зусилля Європейського Парламенту щодо своєчасного ухвалення 

рішення стосовно продовження дії автономних торгівельних заходів 

Європейського Союзу, які надають Україні односторонні торгівельні 

преференції до 31 грудня 2015 року» [105].  

Тобто, шляхом опублікування таких заяв та рекомендацій 

обговорюються актуальні питання порядку денного відносин між Україною 

та ЄС, процесу імплементації УА, стану ключових реформ.  

Згідно зі ст. 469 створено Платформу громадянського суспільства 

(далі – Платформа), яка складається з представників громадянського 

суспільства України, з однієї сторони, і членів Європейського економічного і 

соціального комітету (ЄЕСК). Відповідно до ст. 470 (2) Платформа може 

надавати рекомендації Раді асоціації. Відповідно до ст. 2(1) Регламенту 

Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС [106]:  

«ПГС – спільний консультативний орган громадянського суспільства 

України та ЄС, створення якого передбачене Угодою про асоціацію Україна-

ЄС. ПГС відповідальний за представництво та інформування підписантів 

Угоди про асоціацію та спільних органів, створення яких передбачене 

Угодою, щодо об’єднаної позиції та інтересів організацій, представлених у 

ПГС, з усіх питань, що охоплюються Угодою». 
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Досліджуючи другий компонент інституційного механізму Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, а саме – державний сектор, представлений 

так званими «євроінтеграційними органами, слід зазначити, що у зв’язку з 

потребою підвищення ефективності системи державного управління, а також 

через недостатню кількість кадрів органів виконавчої влади України, які б 

забезпечували якісний рівень виконання зобов’язань згідно з УА, 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 (в 

редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. 

№ 1102-р) було схвалено Стратегію реформування державного управління 

України на період до 2021 року [107]. В частині III «Сучасний стан 

державного управління в Україні» зазначено: «Система державного 

управління в Україні не відповідає потребам держави у проведенні 

комплексних реформ у різних сферах державної політики та її 

європейському вибору, а також європейським стандартам належного 

управління державою». Державний євроінтеграційний сектор наразі 

представлений Віце-прем'єр-міністром з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції (варто зауважити, що ця посада була створена з 

метою просування процесу інтеграції та координації діяльності різних 

урядових органів, крім того – це посада «міністра без портфеля»), а також 

Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції, 

який очолює Генеральний директор Урядового офісу координації 

європейської та євроатлантичної інтеграції. Відповідно до пункту 1 

постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 року № 759 «Про 

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції» 

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції 

здійснює організаційне, експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення 

діяльності Кабінету Міністрів України у сфері європейської та 

євроатлантичної інтеграції [108]. В той час, які згідно з пунктом 3(1) 

постанови: «Кабінет Міністрів України здійснює спрямування, координацію 

та контроль у сфері європейської інтеграції з таких питань:  
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- розроблення та здійснення заходів з виконання Угоди, інших 

міжнародних договорів України та домовленостей між Україною та 

Європейським Союзом; 

-співробітництва між Україною та Європейським Союзом, а також 

державами – членами Європейського Союзу відповідно до їх повноважень за 

Договором про функціонування Європейського Союзу; 

- адаптації законодавства України до права Європейського Союзу 

(acquis ЄС); 

- виконання міжнародних договорів України і домовленостей між 

Україною та Європейським Союзом; 

- діяльності двосторонніх органів, передбачених Угодою 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; 

- кадрового забезпечення органів виконавчої влади, навчання, 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування.» [108]. 

Нормативно-правовим актом, яким регулюється діяльність Урядового 

офісу є Положення про Урядовий офіс координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції, затверджене постановою Кабінету Міністрів 

України від 4 жовтня 2017 р. № 759 (далі-Положення). Надаючи 

характеристику роботи Урядового офісу, варто виокремити таку, на нашу 

думку, ключову функцію цього органу:  

- Урядовий офіс проводить експертизу проектів нормативно-правових 

актів, інших документів, внесених Кабінетові Міністрів України, на 

предмет їх відповідності зобов’язанням України у сфері європейської 
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інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського 

Союзу (acquis ЄС);» (підпункт 3 пункту 4 Положення); 

Аналізуючи зазначене вище положення, варто додати, що з самого 

початку щодо даної структури виникла дискусія: яким чином це утворення 

буде функціонувати, оскільки Урядовий офіс є абсолютно новою для нашої 

держави установою. Після підписання угоди про асоціацію було вкрай 

важливо проаналізувати пропозиції ключових центральних органів 

виконавчої влади стосовно виконання зобов’язань згідно з УА. Особлива 

увага була прикута наданню можливості проводити оцінку результативності 

виконання УА Урядовому офісу, оскільки до цього головним органом, який 

виконував цю функцію було Міністерство юстиції (далі – Мін’юст). Наразі 

експертизу проектів нормативного-правових актів на відповідність acquis 

здійснює Урядовий офіс, тим не менш, розділяючи цю функцію з Мін’юстом, 

проте з суттєвим доповненням: згідно з підпунктом 13 пункту 4 Положення 

про Міністерство юстиції України в редакції від 07.11.2018 року одним з 

основних завдань Мін’юсту є тепер здійснення науково-експертного, 

аналітичного інформаційного та методологічного забезпечення виконання 

першого етапу реалізації Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі – 

Програма) [109]. Відповідно до абзацу третього розділу IV Програми: 

«Перший етап Програми розрахований на період до завершення дії УПС» 

[110]. УПС припинила дію 01.09.2017 року у зв’язку з набранням чинності 

УА. Тобто, можна стверджувати, що на даний момент функція щодо 

проведення експертизи проектів нормативного-правових актів на 

відповідність acquis належить Урядовому офісу. 

Окрім проведення експертизи проектів нормативного-правових актів на 

відповідність acquis, до основних завдань роботи Урядового офісу належать:  

- розробка та оновлення плану заходів з виконання УА; 
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- надання допомоги центральним органам виконавчої влади щодо 

оцінки можливих ризиків впливу заходів, які спрямовані на виконання 

зобов’язань відповідно до УА в частині правового наближення; 

- проведення координаційної роботи, а також розробка нормативно-

правових актів стосовно концептуальних засад державної політики у сфері 

європейської інтеграції; 

- розробка інформаційних документів у вигляді стратегій чи програм, 

які спрямовані на поширення для населення інформації про європейську 

інтеграцію; 

- здійснення перекладу acquis ЄС на українську мову, а також розробка 

глосарію термінів acquis ЄС; 

- оцінка виконання органами виконавчої влади завдань, покладених на 

них в рамках Плану заходів, розроблених Урядовим офісом та затверджених 

Кабінетом Міністрів України; 

- організація проведення спільних засідань органів асоціації Україна – 

ЄС. 

Варто додати, що у вересні 2018 року було підготовлено аналітичне 

дослідження Генеральним директоратом з зовнішніх зв'язків ЄС «Розвиток 

інституційної мережі для здійснення Угоди про асоціацію в Грузії, Молдові 

та Україні: порівняльна перспектива» [98]. Згідно з цим дослідженням, 

значний перелік компетенцій Урядового офісу ще не використовується 

повною мірою. В результаті деякі завдання, пов'язані із реалізацією положень 

УА, особливо ті, які носять міжвідомчий та/або стратегічний характер, 

досить важко виконати (така ж сама ситуація наразі в Молдові та Грузії), 

зокрема, це стосується таких впливових міністерств, як Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі чи Міністерство внутрішніх справ. З метою 

управління процесом європейської інтеграції Урядовий офіс взяв на себе 

відповідні функції Міністерства юстиції, включаючи надання експертних 

послуг з питань відповідності правових проектів положень acquis для 

затвердження Кабінетом Міністрів. Він також здійснює нагляд за 
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підготовкою засідань Ради Асоціації та комітетів (включаючи засідання 

підкомітетів) і забезпечує виконання їх рішень. Хоча Урядовий офіс офіційно 

відповідає за координацію технічної допомоги ЄС щодо здійснення УА, він 

не виконує цю функцію, що послаблює його авторитет по відношенню до 

інших міністерств.  

Варто зазначити, що в Молдові та Грузії також діють «євроінтеграційні 

органи», головним завданням яких є координація роботи органів виконавчої 

влади з метою виконання зобов’язань відповідно до УА. У Молдові головним 

координаційним органом на урядовому рівні є Урядова комісія з 

європейської інтеграції (далі – УКЄІ) за участю членів уряду та незалежних 

регулюючих органів, таких, як керуючий Національного банку. Прем'єр-

міністр використовує УКЄІ для моніторингу імплементації. На початку 2018 

року в рамках урядових змін було створено пост віце-прем'єр-міністра, 

відповідального за євроінтеграцію. Так само як і в Україні, в Молдові це 

«міністерство без портфеля».  

Роль віце-прем'єра полягає в забезпеченні стратегічного лідерства з 

питань європейської інтеграції. Для цього він створив цільову групу у складі 

державних секретарів, а також представників громадянського суспільства, з 

метою обговорення актуальних питань, пов'язаних зі здійсненням цільових 

заходів Національного плану дій з імплементації Угоди про асоціацію та 

Порядку денного асоціації. Однак значною проблемою, як і в Україні, є 

нестача кадрового персоналу. Тим не менш, заступник прем'єр-міністра 

активізував свою діяльність на міжнародній арені і на національному рівні 

зосередив увагу на збільшенні молдавського експорту в ЄС в рамках 

функціонування ПВЗВТ [98]. 

Узагальнюючи, можна навести такий інституційний механізм 

координації в Молдові, представлений мережею органів, які представляють 

«державний сектор»: 

- Комітет з інтеграції Республіка Молдова-ЄС на міністерському рівні 

(щокварталу) 
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Голова: Прем'єр-міністр 

- Комітет з ПВЗВТ на міністерському рівні (щокварталу) 

Голова: Заступник прем'єр-міністра, міністр економіки 

- Комітет з ПВЗВТ на внутрішньоміністерському рівні (щомісячно) 

Голова: Заступник міністра економіки 

- Внутрішньоміністерські робочі групи, на технічному рівні, за участю 

відповідних міністерств [111]. 

У Грузії прем'єр-міністр очолює Координаційний орган з інтеграції ЄС-

Комісію з євроінтеграції. До складу комісії, створеної в 2004 році входять 

представники парламенту, судових органів та інших державних установ, які 

повинні брати участь у її роботі по мірі необхідності. Головним завданням 

міністра фінансів є проведення перехресної перевірки річних планів дій УА з 

планами Порядку денного асоціації для забезпечення фінансової 

результативності. Грузинська комісія з євроінтеграції відповідає за 

вертикальну координацію між міністерствами і відомствами. Робота Комісії 

здійснюється в рамках низки робочих груп, що займаються питаннями 

лібералізації візового режиму, транспозиції законодавства ЄС тощо. 

Цікаво дослідити особливості діяльності Департаменту європейського 

інтеграції в рамках Міністерства закордонних справ Грузії. До його основних 

завдань належить: 

- координація виконання іншими підрозділами Міністерства 

конкретних завдань, пов'язаних з відносинами Грузії з Європейським 

Союзом; 

- продовження співпраці зі структурними підрозділами Міністерства, а 

також з іншими установами та організаціями Грузії з метою сприяння 

процесу повної і послідовної інтеграції Грузії в Європейський Союз; 

- сприяння гармонізації грузинського законодавства з європейським 

законодавством тощо [112]. 
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Крім того, структурними підрозділами Департаменту є відділ з питань 

асоціації з ЄС та відділ Східного партнерства, планування та аналізу 

політики. 

Для порівняння, варто зауважити, що відповідно до пункту 4 

Положення про Міністерство закордонних справ України (далі – МЗС), 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. 

№ 281, до основних завдань МЗС в сфері євроінтеграції належить: 

- забезпечення реалізації в межах повноважень, передбачених законом, 

державної політики у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного 

співробітництва; 

- виконання функції Головного центру реєстрації документів НАТО та 

Центральної реєстратури документів з обмеженим доступом Європейського 

Союзу. 

Згідно з пунктом 3(9) Положення про МЗС, дане міністерство є 

ключовим актором, відповідальним за «формування та реалізації державної 

політики, спрямованої на інтеграцію України в європейський політичний, 

економічний, безпековий, правовий простір, набуття членства в 

Європейському Союзі» [113]. 

Одним зі структурних підрозділів МЗС є Департамент Європейського 

Союзу та НАТО, проте, на відміну від аналогічного структурного підрозділу 

МЗС Грузії, в Департаменті Європейського Союзу та НАТО відсутні 

спеціальні відділи, відповідальні за виконання зобов’язань відповідно до 

Угоди про асоціацію.  

Отже, державний сектор, представлений основними 

«євроінтеграційними органами» як у якості органів виконавчої влади, 

структурних підрозділів цих органів, так і самостійних інституцій, можна 

представити у вигляді таблиці, яка наведена у Додатку Б.
1
  

                                                 
1
 У наведеній таблиці наведений неповний перелік центральних органів виконавчої влади; лише ті ЦОВВ, 

які мають тісний зв’язок з виконанням зобов’язань відповідно до Розділу IV та V УА. 
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Для того, щоб зрозуміти, які прогалини існують в інституційному 

механізмі УА, зокрема, представленому центральними органами виконавчої 

влади України, необхідно зрозуміти принцип дії виконання зобов’язань 

відповідно до УА. Як випливає з наявної у таблиці інформації, головною 

правовою базою діяльності будь-якого міністерства в Україні є Положення 

про відповідне міністерство. У цьому положенні, як правило, закріплені 

основні завдання, мета діяльності, принципи роботи, структура міністерства. 

Здійснення в цьому нормативно-правовому акті чіткого правового 

оформлення механізму реалізації заходів, пов’язаних з виконанням 

зобов’язань відповідно до УА є обов’язковим, оскільки відповідно до п. 2 

постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про 

виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони» [114] міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади є ключовими суб’єктами виконання план 

заходів з виконання УА. На даний момент, не у всіх положеннях про 

міністерства закріплена чітка норма щодо обов’язку з розроблення та 

здійснення заходів, зазначених в УА. Більше того, не у всіх положеннях 

закріплена норма щодо сприяння процесу євроінтеграції, яка 

[євроінтеграція], як відомо, нарешті вказана в Абзаці п'ятому преамбули до 

Конституції України: «…піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на 

землі України та підтверджуючи європейську ідентичність Українського 

народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу 

України…» [115]. 

Крім того, відповідно до ст. 116 Конституції України, Кабінет 

Міністрів України «забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на 

набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в 

Організації Північноатлантичного договору». 

Варто зауважити, що вказані вище конституційні положення – це нові 

доповнення, ухвалені згідно з набуттям чинності Закону України «Про 
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внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на 

набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в 

Організації Північноатлантичного договору)» № 2680-VIII 21.02.2019 року. 

Таким чином, із врахуванням змін до Конституції України постає 

необхідність також у внесенні змін до відповідних нормативно-правових 

актів, які регулюють діяльність центральних органів виконавчої влади.  

До вищезгаданих органів, структурних підрозділів, автономних 

інституційних утворень варто також додати посаду заступника міністра з 

питань європейської інтеграції, яка запроваджена майже в кожному 

міністерстві. Так, наприклад, до повноважень заступника Міністра юстиції 

України з питань євроінтеграції належить: 

- представлення міністерства у відносинах з органами Європейського 

Союзу та Ради Європи, іншими міжнародними (міждержавними) 

організаціями, а також під час зустрічей із представниками відповідних 

міністерств інших країн; 

- виконання рекомендацій Європейського Союзу щодо лібералізації 

візового режиму, що покладені на Міністерство юстиції України за 

відповідним розподілом відповідальності [116]. 

В той час, як в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України 

відсутня дана посада – запроваджена посада Директора Департаменту 

міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської 

інтеграції, який призначається на посаду та звільняється з посади державним 

секретарем Мінекономрозвитку згідно з п. 4.1. Положення про департамент 

міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської 

інтеграції. Згідно з новою редакцією Положення на підставі Наказів 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1873 від 12.12.2018, № 350 

від 05.03.2019 Директор департаменту «у своєму безпосередньому 

підпорядкуванні має заступника директора департаменту – начальника 

управління співробітництва з Європейським Союзом» (п 4(4) Положення про 

департамент міжнародного торговельно-економічного співробітництва та 
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європейської інтеграції). Згідно з п. 4.6. Положення на заступника директора 

департаменту – начальника управління співробітництва з Європейським 

Союзом покладаються такі функції: 

- організація та забезпечення взаємодії Мінекономрозвитку з 

центральними та місцевими органами виконавчої влади з питань 

забезпечення співробітництва між Україною та ЄС у торговельній та 

економічній сфері; 

- у межах компетенції управління бере участь у роботі двосторонніх 

органів, утворених на виконання положень Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС; 

-організація, забезпечення та контроль виконання в установлені строки 

доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту. 

Варто звернути увагу на те, що у тексті більшості положень про 

міністерства/їхні структурні підрозділи містяться норми про залучення до 

співпраці цих структурних підрозділів з органами, утвореними на підставі 

«інституційного розділу» УА. 

Згідно з Розділом VII «Інституційні, загальні та прикінцеві положення» 

в рамках виконання зобов’язань згідно з УА, створюється низка органів, 

кожен з яких, в межах наданої йому компетенції, виконує відповідні функції. 

Відповідно до статті 460 УА, саміти – це періодичні(щорічні) 

засідання, під час яких обговорюються результати виконання зобов’язань 

згідно з положеннями УА, а також ставляться питання, які становлять 

важливий інтерес для сторін Угоди. Тобто, головною метою проведення 

самітів є встановлення політичного діалогу на найвищому рівні. З метою 

більш детального розуміння поняття «політичного діалогу» варто звернутися 

до статті 4 УА, в якій, зокрема, закріплені цілі політичного діалогу. 

Перерахуємо деякі з них: 

- поглиблення політичної асоціації та зміцнення політико-безпекової 

конвергенції та ефективності; 
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- сприяння принципам незалежності, суверенітету, територіальної 

цілісності й непорушності кордонів; 

- пришвидшення зорієнтованого на результат та практичного 

співробітництва між Сторонами для досягнення миру, безпеки й стабільності 

на Європейському континенті. 

Тобто, вказані цілі спрямовані на вирішення політичних, безпекових 

питань, а також питань, пов’язаних з ними – захист прав людини та усунення 

недискримінації. Крім того, політичний діалог може проводитися не лише у 

форматі самітів. Іншими формами його проведення відповідно до статті 5 

Угоди є: регулярні засідання представників України та представників 

Європейського Союзу на рівні політичних директорів, Комітету з питань 

політики та безпеки й експертів, у тому числі стосовно окремих регіонів і 

питань; використання дипломатичних та військових каналів між Україною та 

ЄС; регулярні засідання як на рівні посадових осіб високого рівня, так і 

експертів військових установ Сторін; за допомогою засідань експертів, які 

сприятимуть удосконаленню та консолідації цього діалогу. 

На міністерському рівні проведення політичного діалогу можливе лише 

в рамках Ради асоціації, а також за взаємним бажанням представників 

України та ЄС в форматі регулярних засідань. 

 

2.3. Особливий механізм врегулювання торговельних спорів.  

 

Спори між такими суб’єктами міжнародного права, як держави, завжди 

мають особливий характер, що випливає з їхньої правосуб’єктності. Питання 

щодо мирного врегулювання спорів закріплені в низці міжнародно-правових 

актів, зокрема, у Статуті Організації Об’єднаних Націй (далі – Статут ООН). 

Зокрема, в ст. 2(3) Статуту ООН закріплено: «Усі Члени Організації 

Об’єднаних Націй розв’язують свої міжнародні суперечки мирними засобами 

таким чином, щоб не наражати на загрозу міжнародний мир та безпеку і 

справедливість» [117]. 
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В ст. 33 Статуту ООН наголошується на використанні принципу 

вільного вибору засобів врегулювання міжнародних спорів, що є логічним 

наслідком суверенітету держав [118]. В цій статті наводиться також перелік 

таких засобів (варто зауважити, що він не є вичерпним): переговори, 

обстеження, посередництво, примирення, арбітраж, судовий розгляд, 

звертання до регіональних органів або угод тощо. Тобто, аналізуючи 

вищевикладене, можна дійти висновку, що норми міжнародного права не 

містять ніякого зобов'язання вдаватися до будь-якої форми арбітражу або 

іншого засобу, і ще більше – дотримуватися автоматичної і обов'язкової 

юрисдикції. в сфері врегулювання суперечок кожна держава діє самостійно і 

лише на підставі взятих нею правових зобов’язань. Тим не менш, до певного 

моменту, це є логічно обґрунтованим для держави, оскільки вона бажає « 

підтвердити свій суверенітет», застосовуючи вільну опцію мирного засобу 

врегулювання спору, який вона вважає, буде найбільш придатним для його 

успішного вирішення. Однак правові зобов'язання мирного врегулювання 

спорів тісно пов'язані зі згодою, вираженою в цьому відношенні (до і після 

виникнення спору) іншими суб'єктами міжнародного права, які є (або можуть 

бути в майбутньому) сторонами цього спору. Іншими словами, вибір мирного 

засобу врегулювання конкретного спору має бути предметом остаточної 

згоди в ньому обох сторін. Така згода може бути вираженою заздалегідь – 

наприклад, при ратифікації договору з арбітражними застереженнями про 

правове врегулювання, або арбітражний врегулювання суперечок, або якщо 

сторони визнають, на підставі заяви, обов'язкову юрисдикцію Міжнародного 

суду ООН (далі – МС). У будь-якому випадку, це означає, що суб'єкти 

міжнародного права можуть вести переговори і домовлятися про «більш 

комфортні» та прийнятні для всіх сторін засоби врегулювання кожної з 

майбутніх суперечок між ними. 

Європейська комісія наголошує, що правила міжнародної торгівлі є 

ефективними тільки в тому випадку, коли вони застосовуються належним 

чином. Тому, в більшості торговельних угод створені механізми 
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врегулювання спорів для забезпечення виконання положень цих угод. Так, 

наприклад, 13 вересня 2017 року Єврокомісія рекомендувала почати 

переговори щодо створення багатостороннього суду для врегулювання 

інвестиційних спорів [119]: в пояснювальній записці до Рекомендації щодо 

рішення Ради, яка санкціонує початок переговорів відносно Конвенції про 

заснування багатостороннього суду щодо врегулювання інвестиційних спорів 

COM/2017/0493 final зазначено, що ініціатива стосовно функціонування 

багатостороннього інвестиційного суду спрямована на створення постійної, 

незалежної і легітимної бази для врегулювання міжнародних інвестиційних 

споров; є передбачуваною в плані забезпечення послідовності поповнення 

системи прецедентного права; допускає оскарження рішень; є ефективною з 

точки зору витрат; передбачає використання транспарентної і ефективної 

процедури і допускає залучення третіх сторін (включаючи, наприклад, 

зацікавлені екологічні або трудові організації). Незалежність суду повинна 

бути гарантована строгими вимогами щодо етики та неупередженості, 

невідновлюваними призначеннями, повною зайнятістю суддів і незалежними 

механізмами призначення [120]. 

Звісно, інвестиційні спори та торговельні спори – це абсолютно дві 

різні категорії суперечок, в основі яких закладені різні інституційні та 

договірні механізми, але важливо зазначити, що ті вищезазначені пропозиції, 

які містяться у вказаній пояснювальній записці, є актуальними і можуть бути 

застосовними і по відношенню до спорів, які виникають в рамках 

невиконання торговельних зобов’язань. 

На даний момент, торговельною політикою ЄС використовуються три 

механізми врегулювання спорів: 

- врегулювання спорів у рамках членства в СОТ; 

Врегулювання суперечок в СОТ забезпечує членам СОТ певну правову 

основу для вирішення спорів, що виникають при виконанні угод СОТ. Звісно, 

ідеальний варіант існує тоді, коли спори вирішуються шляхом переговорів. 

Якщо це неможливо, члени СОТ можуть звернутися до групи експертів з 
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проханням вирішити спір. Доповідь групи також може бути оскаржена в 

апеляційному органі СОТ з питань права. Якщо сторона спору не виконує 

рекомендації з врегулювання суперечок, то можуть бути застосовані санкції 

проти цієї держави, зокрема, у вигляді підвищення мита. Багато членів СОТ, 

включаючи ЄС, активно використовують цю систему для виправлення 

порушень торгових правил. Однак ЄС ініціює врегулювання спорів в рамках 

СОТ тільки в тих випадках, коли інші способи пошуку рішення виявилися 

нерезультативними. 

- врегулювання розбіжностей між державами в рамках двосторонніх 

торговельних угод; 

Краще відомий як двосторонній механізм врегулювання спорів – ЄС 

включає цей механізм у всі свої торговельні угоди, укладені після 2000 року, 

для того, щоб зацікавлені країни могли врегулювати виникаючі торговельні 

розбіжності на основі цього механізму. 

Цей механізм дозволяє цим країнам використовувати механізм 

врегулювання спорів, спеціально призначений для врегулювання спорів, що 

виникають відповідно до положень угоди. Таким чином, він дозволяє 

оперативно вирішувати спори і побудований за зразком системи 

врегулювання спорів СОТ. 

- врегулювання інвестиційних спорів; 

Ст. 206 ДФЄС визначила прямі іноземні інвестиції як частину спільної 

торговельної політики ЄС. Як наслідок, Європейська комісія зараз веде 

переговори від імені ЄС щодо лібералізації, так і щодо захисту інвестицій. 

Також ЄС поступово веде переговори про інвестиційні положення в 

деяких угодах про ЗВТ або в самостійних інвестиційних угодах. 

Ці положення про інвестиції встановлюють юридично обов'язковий 

рівень захисту інвестицій. Вони супроводжуються так званими механізмами 

врегулювання спорів між інвесторами та державами, які дозволяють 

інвесторам пред'являти позови про порушення одного із зобов'язань щодо 

захисту інвестицій. Ці положення встановлюють конкретну процедуру, 
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відповідно до якої інвестор може порушити справу в Міжнародному 

трибуналі [119].  

Тепер, розглянувши різні механізми розгляду спорів в рамках спільної 

торговельної політики ЄС, слід перейти до положень про врегулювання 

спорів в контексті виконання торговельних зобов’язань відповідно до Розділу 

IV УА. 

Глава 14 «Вирішення спорів» Розділу IV УА присвячена вирішенню 

спорів, які виникають у зв’язку з невиконанням зобов’язань, взятих на себе 

Сторонами УА відповідно до положень Розділу IV УА «Торгівля і питання, 

пов’язані із торгівлею». 

Сама глава розпочинається, власне, зі ст. 303-305, якими визначено 

мету, сферу дії цієї глави, а також правові аспекти проведення консультацій 

між Сторонами в рамках існуючого спору. Частина 1 Глави 14 «Арбітражна 

процедура» передбачає порушення арбітражної процедури у зв’язку з 

відсутністю результату в рамках проведення консультацій. Крім того, цією 

частиною передбачено передумови створення арбітражної групи, її склад, 

зобов’язання арбітражної групи, особливості процедури розгляду спору, який 

виник на підставі порушення положень Глави 11 («Питання, пов’язані із 

торгівлею енергоносіями») Розділу IV УА та особливості прийняття постанов 

арбітражною групою. 

Положеннями Частини 2 «Виконання» Глави 14 закріплено правовий 

механізм виконання постанови арбітражної групи, строки її виконання, 

перегляд заходів, спрямованих на виконання постанови арбітражної групи, 

особливості застосування термінових заходів у випадку термінового 

енергетичного спору, передбачено також застосування тимчасових заходів у 

захисту у разі невиконання постанови арбітражної групи, процедура 

перегляду заходів, які застосовуються з метою виконання після 

призупинення зобов’язань Стороною-скаржником. 

Частина 3 «Загальні положення» Глави 14 містить норми про правила 

процедури вирішення спору, порядок отримання інформації, яка є 
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необхідною для арбітражної процедури, правила тлумачення положень статті 

304, яка стосується сфери застосування Глави 14, правову природу рішень та 

постанов арбітражної групи. Крім зазначених вище правових аспектів, 

важливою правовою новелою в контексті угод про асоціацію є можливість 

звернення арбітражної групи до Суду ЄС з проханням про тлумачення 

окреслених в статті 322(1) УА норм права ЄС.  

В частині 4 «Загальні положення» закріплені передумови для 

формування арбітражних груп, зв’язок із зобов’язаннями в рамках СОТ, 

строки повідомлення арбітражними групами своїх постанов, а також порядок 

внесення змін до Глави 14. 

Окрім Глави 14, положення якої застосовуються до усіх спорів, які 

виникають щодо використання і тлумачення норм Розділу IV УА з певними 

виключеннями, про які мовитиметься пізніше (ст. 304 УА), УА передбачено 

застосування механізму посередництва, який наведений у Главі 15 УА. 

В частині 1 «Процедура в рамках механізму посередництва» Глави 15 

наведено правила зазначеної процедури, умови вибору посередника, а в 

частині 2 «Імплементація» йдеться про імплементацію взаємопогодженого 

рішення, яке є результатом застосування механізму посередництва 

Сторонами УА.  

Частина 3 «Загальні положення» містить положення щодо наявності 

зв’язку з застосуванням механізму вирішенням спорів, який передбачений 

Главою 14 УА. Також положеннями частини 3 визначено строки, коли може 

бути переглянутий механізм посередництва. 

Отже, як випливає з положень УА, існує глава 14-1, яка безпосередньо 

стосується вирішення торговельного спору між Сторонами УА та наявна 

Глава 15, яка передбачає механізм посередництва. Таким чином, постає 

питання: чи може бути застосовною процедура посередництва в якості 

альтернативи процедурі вирішення спору в рамках Глави 14-1? Зазначені 

процедури потрібно розрізняти за такими критеріями: 

1. За сферою дії Глав 14-1 та 15 Розділу IV УА. 
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Згідно зі ст. 304 УА: «Положення цієї Глави застосовуються до будь-

якого спору стосовно тлумачення та застосування положень Розділу IV цієї 

Угоди, крім випадків, коли прямо не передбачено інше». Важливо додати, що 

не всі положення Розділу IV підпадають під сферу дії цієї Глави. Серед 

виключень зі сфери дії: частини 1 (Глобальні спеціальні заходи), 4 

(Антидемпінгові та компенсаційні заходи), 5 (Консультації), 6 (Інституційні 

положення) та 7 (Вирішення спорів) Глави 2 «Засоби захисту торгівлі» 

Розділу IV УА
2
: Також УА передбачено окрему процедуру вирішення спору 

між постачальниками послуг, що надають електронні комунікаційні мережі 

або послуг, у зв’язку з правами та обов’язками, визначеними Главою 6 

«Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна 

торгівля»: відповідно до ст. 123, такі спори повинні розглядатися 

відповідним регуляторним органом, а у разі транскордонного надання послуг 

– відповідними регуляторними органами з метою координації їхній дій (ст. 

123(3)).  

Особливістю сфери правил конкуренції, що є дотичною до 

торговельної частини, відповідно до Угоди про асоціацію є те, що жодна зі 

сторін Угоди не може вдаватися до процедури врегулювання спорів з питань, 

які належать до сфери конкуренції (ст. 261 Угоди «Жодна зі Сторін не може 

вдаватися до вирішення спорів відповідно до Глави 14 («Вирішення спорів») 

Розділу IV цієї Угоди стосовно будь-якого питання, яке виникає в рамках цієї 

Частини, за винятком статті 256 цієї Угоди»). Тільки зобов’язання щодо 

термінів гармонізації українського законодавства відповідно до ст. 256 Угоди 

можуть стати об’єктом процедури врегулювання спорів. За словами 

К.В. Смирнової, це означає, що положення Угоди про асоціацію визначають 

в імперативному порядку принципи функціонування вільної конкуренції на 

ринку за умов зони вільної торгівлі [121]. Тобто, у разі виникнення спірних 

питань у Сторін, може бути застосовною лише ст. 256 «Наближення 

законодавства та практика застосування» Частини 1 «Антиконкурентні дії та 

                                                 
2
 ст. 52 УА 
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злиття» Глави 10 «Конкуренція» УА в рамках процедури вирішення спорів, 

яка передбачена Главою 14. 

Досліджуючи сферу дії застосування процедури посередництва, яка 

закріплена в Главі 15 УА, варто зазначити, що ст. 327(2) передбачено її 

застосування стосовно «всіх заходів, які підпадають під сферу дії Глави 1 

(«Національний режим та доступ товарів на ринки») Розділу IV цієї Угоди, 

які негативно впливають на торгівлю між Сторонами». В ст. 327 (3) 

міститься перелік глав, до яких не може застосуватися Глава 15, а саме: 

Глави 6 (Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та 

електронна торгівля), 7 (Поточні платежі та рух капіталу), Глави 8 (Державні 

закупівлі), 9 (Інтелектуальна власність) та 13 (Торгівля та сталий розвиток). 

Лише Комітет з питань торгівлі може прийняти рішення про використання 

процедури посередництва до зазначених глав. 

2. За об’єктом правового регулювання. 

Об’єктом правового регулювання в рамках Глави 14 Розділу IV УА є 

правовідносини, які виникають у Сторін у зв’язку з наявністю торговельного 

спору, тобто, спору, який виник на підставі порушення зобов’язань згідно з 

Розділом IV. Крім того, іншою підставою для застосування положень Глави 

14 є наявність спору щодо тлумачення та застосування положень Розділу IV 

УА.  

Варто зазначити, що в УА не міститься визначення поняття «спору». У 

ст. 303 йде мова про спір між Сторонами, пов’язаний із застосуванням 

положень цієї Угоди, а саме – положень Розділу IV, коли прямо не 

передбачено інше. Наразі саме таке визначення спору в контексті виконання 

торговельних зобов’язань відповідно до УА є найбільш вдалим з 

доктринальної точки зору. 

Після аналізу положень Глави 15 Розділу IV, можна дійти висновку, що 

процедура посередництва застосовується не для вирішення торговельного 

спору між Сторонами УА, а є застосовною до «заходів, які можуть 

негативно вплинути на торгівлю між Сторонами». А такими заходами є всі 
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заходи з боку Сторони, які порушують, обмежують застосування 

національного режиму та не забезпечують вільного доступу товарів на ринки. 

Власне, національний режим є другим ключовим правовим положенням СОТ 

після режиму найбільшого сприяння та закріплений в низці угод СОТ. 

В основі національного режиму лежить принцип надання товарам, які 

походять з ЄС такого самого режиму, який надається й національним 

товарам, включаючи внутрішні податки і збори.  

В ст. 34 УА розкрито зміст принципу національного режиму: «Кожна 

Сторона надає національний режим товарам іншої Сторони відповідно до 

Статті III ГАТТ 1994, зокрема її приміток щодо тлумачення. Із цією метою 

Статтю III ГАТТ 1994 та її примітки щодо тлумачення включено до цієї 

Угоди, і вони є її невід’ємною частиною». 

Тобто, Глава 14 передбачає застосування механізму вирішення саме 

торговельного спору в контексті положень Розділу IV, а Глава 15 

обмежується заходами, які можуть ускладнити функціонування ПВЗВТ на 

підставі порушення національного режиму.  

Перед тим, як перейти безпосередньо до питання процедури вирішення 

спорів в рамках Глави 14, слід зробити наголос на тому, що положення 

ПВЗВТ не мають прямої дії: у ст. 321 (2) підтверджується ця теза: «Будь-яка 

постанова арбітражної групи є обов’язковою для Сторін та не повинна 

створювати будь-яких прав чи обов’язків для фізичних або юридичних осіб». 

Замість цього, положення ПВЗВТ можуть мати непрямий характер, який 

виражений в ст. 471: «У рамках сфери дії цієї Угоди кожна Сторона 

зобов’язується забезпечити фізичним та юридичним особам іншої Сторони 

вільний від дискримінації по відношенню власних громадян доступ до своїх 

компетентних судів та адміністративних органів для захисту їхніх 

особистих та майнових прав». Тобто, мова не йде про «автоматичний ефект» 

[118, р. 26]. 

Положеннями Глави 14 передбачено складний механізм врегулювання 

спорів за зразком механізму СОТ. 
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Умовно цей механізм можна розділити на такі етапи: 

1. Консультації як інструмент для вирішення спору на ранній стадії. 

- проводяться, як правило, протягом 30 днів з дати отримання 

письмового запиту Стороною – відповідачем, а копія такого запиту 

направляється Комітету з питань торгівлі; 

- консультації завершуються протягом 30 днів з дати отримання 

письмового запиту, в тому випадку, коли Сторони не виявлять згоди 

продовжити такі консультації; у разі наявності спірного питання, яке 

потребує негайного вирішення (наприклад, сезонні товари) – консультації 

проводяться протягом 15 днів з дати отримання письмового запиту, а 

завершуються через 15 днів з дати подання запиту; у разі проведення 

консультацій щодо енергоносіїв через мережі чи існує загроза повного чи 

часткового транзиту природнього газу – консультації проводяться протягом 3 

днів з дати подання запиту, та завершуються через 3 дні з дати подання 

такого запиту; 

- якщо одна зі Сторін порушила строки проведення консультацій або 

якщо консультації завершилися безрезультатно – Сторона-скаржник має 

право подати запит про створення арбітражної групи. 

2. Порушення арбітражної процедури. 

- подання запиту про створення арбітражної групи Стороною-

скаржником Стороні-відповідачу та Комітету з питань торгівлі; якщо запит 

подається із мандатом, який відрізняється від стандартного – необхідно в 

запиті вказати текст спеціального мандату; 

- у разі відсутності інших домовленостей між Сторонами, протягом 5 

днів з дати створення арбітражної групи, текст зазначеного мандату 

складений у такій формі (ст. 306(3)): «вивчити питання, зазначене у запиті 

про створення арбітражної групи, прийняти рішення про сумісність цього 

спірного заходу з положеннями цієї Угоди, зазначеними у статті 304 цієї 

Угоди, і прийняти рішення відповідно до статті 310 цієї Угоди». 
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Арбітражна група складається з 3 арбітрів. Протягом 10 днів з дати 

подання запиту про створення арбітражної групи Комітету з питань торгівлі, 

Сторона-скаржник та Сторона-відповідач повинні погодити її склад. 

- арбітражна група надає обом Сторонам спору попередній зміст з 

викладенням фактів по справі протягом 90 днів після дати створення 

арбітражної групи; також передбачено перегляд деяких положень 

попереднього звіту Сторонами протягом 14 днів з дати його публікації; 

- у разі наявності письмових коментарів – арбітражна група може 

внести до свого попереднього звіту відповідні зміни;  

Окремою категорією спору в УА є спір щодо енергоносіїв та 

пов’язаних з ними питань. Ст. 309(1) УА передбачено окремий механізм 

примирення у випадку термінових спорів, пов’язаних з енергоносіями: «У 

разі виникнення спору щодо Глави 11[…], який одна зі Сторін вважатиме 

терміновим через повне або часткове припинення будь-якого транзиту 

природного газу, нафти чи електроенергії між Україною та Стороною ЄС 

або через загрозу такого припинення, будь-яка зі Сторін може подати 

запит до голови арбітражної групи виступити в якості посередника у 

зв’язку з будь-яким питанням, пов’язаним зі спором, шляхом подання запиту 

до арбітражної групи». 

3. Повідомлення про постанову арбітражної групи. 

- повідомлення направляється Сторонам та Комітету з питань торгівлі 

протягом 120 днів (але не пізніше ніж через 150 днів) з дати створення 

арбітражної групи; 

4. Виконання постанови арбітражної групи. 

- не пізніше ніж через 30 днів після повідомлення Сторона-відповідач 

сповіщає Сторону-скаржника та Комітет з питань торгівлі про необхідний 

для неї строк виконання постанови; 

Процедура посередництва передбачає такі стадії досягнення згоди 

Сторін: 
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- будь-яка зі Сторін в будь-який час може направити запит інформації 

щодо заходу, який негативно впливає торгівлю або інвестування між ними. 

Сторона, які направлено такий запит, повинна надати відповідь протягом 20 

днів з дати отримання запиту (у разі неможливості дотримання такого строку 

– потрібно надати запитуючій Стороні роз’яснення щодо такої затримки); 

- процедура посередництва може порушуватися у будь-який час; 

- направлення письмового запиту про порушення процедури 

посередництва; 

- протягом 10 днів з дати отримання запиту Сторона, якій надіслано 

запит, приймає або відхиляє його у письмовій формі; 

- погодження кандидатури посередника Сторонами не пізніше 15 днів з 

дати отримання відповіді на запит; 

- прийняття взаємопогодженого рішення Сторонами; 

- імплементація взаємопогодженого рішення. 

Як зазначають М. Емерсон та В. Мовчан, метою посередництва є не 

аналіз законності заходу, як це чітко прослідковується в положеннях глави 

14, а пошук такого способу вирішення проблем, який буде ефективним для 

забезпечення безперешкодного доступу до ринку, без порушення судового 

провадження [122, с. 271].  

Окрему процедуру передбачено для категорії сфери енергетичних 

відносин, пов'язаних з енергоносіями (п. 3 ст. 310, ст. 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 
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(ст. 327). Статті 330 та 331 вказують на процедуру обрання посередника, 

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 щодо 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) [123, с. 

136-137]. 

Аналізуючи наявну практику застосування передбаченого механізму 

вирішення спорів в рамках УА між Україною та ЄС, варто зазначити, що в 

січні 2019 року Представництвом ЄС в Україні була направлена вербальна 

нота № 005/2019 до МЗС із проханням про ініціювання проведення 

консультацій для врегулювання спору, який виник у зв’язку із введенням 

заборони експорту необробленої деревини з України [124].  

Даний спір є першим торговельним спором, який вирішується із 

застосуванням арбітражної процедури в рамках Угоди про асоціацію. 

Сторонами спору виступають, відповідно, сторони Угоди, а саме – Україна та 

ЄС.  

20 червня 2019 року відповідно до статті 306 УА Європейський Союз 

ініціював арбітражну процедуру щодо обмежень, що застосовуються 

Україною стосовно експорту окремих видів деревної продукції [125]. Згідно 

із положеннями цієї статті ЄС в якості Сторони-скаржника повинен надати 

Стороні-відповідачеві – Україні, а також Комітету з питань торгівлі як запит 

про створення арбітражної групи, так і стислий виклад правових підстав, які 

призвели до виникнення спірного питання та мати безпосереднє відношення 

до розглянутих фактичних і правових питань. 

В ході розгляду справи ЄС посилається на те, що постійна заборона на 

експорт деревини та пиломатеріалів, яка була впроваджена згідно із Законом 

України № 2860-IV «Про особливості державного регулювання діяльності 
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суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом 

лісоматеріалів» від 08.09.2005 року [126] (ст. 2) і тимчасова заборона на 

експорт всієї іншої необробленої деревини строком на 10 років відповідно до 

Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості 

державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, 

пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» щодо тимчасової 

заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді» [127] від 

09.04.2015 року (ст. 2-1) являють собою «заборони» на експорт з України до 

Європейського Союзу за змістом як першого речення статті 35 УА, так і 

статті XI:1 ГАТТ 1994 року і як такі вони несумісні зі статтею 35 УА. У 

своєму письмовому поданні Європейський Союз стверджує, що згадані 

заходи мають «явні протекціоністські цілі» і «не застосовуються спільно з 

ефективним обмеженням внутрішнього споживання» [128]. Варто нагадати, 

що в ст. 35 УА закріплена заборона на обмеження імпорту та експорту будь-

яких товарів, які призначені для території іншої Сторони, окрім винятків, які 

вказані в УА або згідно із Статтею XI ГАТТ 1994. 

Тим не менш, Україна аргументує свою позицію щодо введення такої 

заборони тим, що експортна заборона, введена державою в 2005 році, не 

передбачала жодних цілей комерційного характеру, а була введена з 

екологічних причин: у 2005 році цінні та рідкісні деревні породи 

розглядалися як види, що знаходяться під загрозою зникнення і тому мають 

високий ризик зникнення. А це, в свою чергу, може призвести до вирубки 

лісів та інших екологічних проблем. Крім того, Українська сторона 

наголошує на тому, що експортна заборона 2005 року діє лише щодо 

вивезення пиломатеріалів цінних та рідкісних порід деревини. Україна несе 

відповідальність за збереження цих унікальних видів, які вносять великий 

внесок у екосистему держави. 

Що ж до заборони експорту, як це регулюється згідно із положеннями 

Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості 

державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, 
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пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» щодо тимчасової 

заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді» від 09.04.2015, 

Україна мотивує свою позицію тим, що розглянута міра є тимчасовою, 

оскільки вона була введена лише на 10 років. Крім того, тимчасова заборона 

на експорт в 2015 році була введена в дію в поєднанні з обмеженнями на 

внутрішнє виробництво або споживання відповідно до вимог пункту «g» 

Статті XX ГАТТ 1994 року, що стосується збереження виснажених 

природних ресурсів. 

Наразі, досліджуючи процедурні аспекти спору між Україною та ЄС в 

рамках УА, варто узагальнити, що Сторони вирішують спір виключно на 

підставі застосування положень Глави 14 «Вирішення спорів» УА: 

- запит ЄС 15 Січня 2019 року про проведення консультацій з 

Україною відповідно до ст. 305 УА; 

- проведення консультацій 7 лютого 2019 року з метою досягнення 

взаємоузгодженого результату, який не був досягнутий Сторонами; 

- запит ЄС 20 червня 2019 року про створення арбітражної групи 

відповідно до статті 306 Угоди про асоціацію та відповідно до процедури 

формування складу арбітражної групи відповідно до статті 307 УА, а також 

відповідні положення правил процедури врегулювання спорів, що містяться в 

додатку XXIV до Глави 14 УА; 

- затвердження складу арбітражної групи 29 січня 2020 року та, 

відповідно, затвердження робочої процедури арбітражної групи, а також 

розкладу засідань складу арбітражної групи. 

 

Висновки до Розділу II. 

 

Узагальнюючи правові аспекти договірного та інституційного 

механізмів ЗВТ, а також процедуру врегулювання спорів в рамках УА, варто 

зазначити, що угоди про ЗВТ нового покоління мають на меті не тільки 

лібералізацію руху товарів, послуг та капіталів, але й положення цих угод 
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повинні використовуватися як правовий інструмент для вирішення проблем 

сталого розвитку і захисту навколишнього середовища. 

Разом з тим, переговорний процес щодо укладання «нових» 

торговельних угод стає дедалі політизованим, особливо, в ЄС, оскільки ті 

зміни та реформи, які зараз можна спостерігати в ЄС, спрямовані на 

співпрацю на конкуренційних засадах парламентів держав-членів та 

наднаціональних органів в частині відстоювання політичної позиції кожної зі 

сторін переговорів. 

Угоди про асоціацію, які укладає ЄС з зацікавленими третіми країнами 

передбачають застосування різних договірних механізмів, оскільки потрібно 

враховувати поставлену мету таких угод, бажаний рівень економічної 

інтеграції та політичної асоціації та взаємозв’язані з цим сфери 

співробітництва. При цьому, головною метою угод про асоціацію є 

досягнення не тільки політичної асоціації, але й економічної, соціальної та 

культурної інтеграції. 

Важливою правовою особливістю укладання угод про асоціацію є те, 

що вони носять обов’язковий характер для учасників угоди, зокрема, в 

рамках таких угод містяться зобов’язання щодо імплементації визначеного 

acquis ЄС в національну правову систему зацікавленої сторони, яка бажає 

утворити ЗВТ або митний союз з ЄС. Угоди про асоціацію є обов’язковими 

для дотримання положень для всіх держав-членів ЄС, оскільки держави-

члени є учасниками кожної існуючої угоди про асоціацію. 

З доктринальної точки зору, угоди про асоціацію є так званими 

«змішаними» угодами, оскільки включають ЄС та його держав-членів з 

однієї сторони, та третю державу з іншої сторони, тобто поєднують різні 

види компетенції (виключну компетенцію ЄС та спільну компетенцію ЄС та 

держав-членів). 

Нами досліджено, що відповідно до договірного механізму в рамках 

існуючої договірної практики ЄС, Союз може на тимчасовій основі 

застосовувати деякі положення угод (що стосуються виключної компетенції 
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ЄС) до набуття ними чинності. Тим не менш, на даний момент, угоди про 

асоціацію не передбачають повного, необмеженого членства в ЄС. Однак, 

слід підкреслити, що той рівень інтеграції, який запропонований ЄС в угодах 

про асоціацію, виходить далеко за рамки існуючих форм співпраці між ЄС та 

третіми країнами (так звані угоди, укладені у форматі асоціація плюс (АА+). 

Наразі, угоди про асоціацію ЄС з Україною, Грузією та Молдовою 

становлять яскравий приклад нових угод формату АА+. 

На основі викладених у розділі фактів, слід дійти висновку, що ПВЗВТ 

є центральною невід’ємною частиною УА, яка містить блок норм 

національного права, якими врегульована зовнішньоекономічна діяльність 

фізичних та юридичних осіб, торговельні положення acquis ЄС, згідно з 

якими Україна зобов’язується гармонізувати національне законодавство, а 

також норми та принципи угод СОТ, які утворюють правову систему цієї 

організації. 

Аналізуючи інституційну складову УА, нами пропонується таке 

визначення інституційного механізму ПВЗВТ:  

Інституційний механізм ПВЗВТ – це сукупність органів, утворених та 

функціонуючих в рамках УА, ціллю яких є здійснення моніторингу взятих 

Сторонами угоди зобов’язань. 

В той самий час, порівнюючи інституційні механізми, передбачені УА 

між ЄС та Грузією, Молдовою та Україною, слід узагальнити, що їхні 

положення є фактично ідентичними, але відрізняються лише в тій частині, 

що щорічні двосторонні саміти передбачені в УА з Україною. 

Інституційний механізм УА ЄС з Україною варто розділити на два 

компоненти, які утворюють загальну систему інститутів, метою яких є 

виконання зобов’язань відповідно до УА, а саме – державний сектор, 

представлений «євроінтеграційними органами» як у якості органів 

виконавчої влади, так і самостійні інституції, та другий компонент – органи, 

утворені на основі положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 
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Аналізуючи положення УА в частині вирішення спорів, нами 

встановлено, що правовою основою для врегулювання спорів в рамках УА є 

глава 14 Розділу IV УА, яка, власне, присвячена вирішенню спорів. Такі 

спори виникають у зв’язку з невиконанням зобов’язань, взятих на себе 

Сторонами УА відповідно до положень Розділу IV УА «Торгівля і питання, 

пов’язані із торгівлею». Об’єктом правового регулювання в рамках Глави 14 

Розділу IV УА є правовідносини, які виникають у Сторін у зв’язку з 

наявністю торговельного спору. 

З метою уникнення торговельного спору між Сторонами, ЄС та 

Україна повинні провести консультації для досягнення оптимального 

вирішення спірних питань, але в тому випадку, якщо консультації не дали 

бажаного результату, створюється третейська (арбітражна) група, як це було 

вчинено у існуючому спорі між Україною та ЄС щодо законодавчої заборони 

на експорт деревини та пиломатеріалів, яка була введена Україною ще в 2005 

році. 

У зв’язку з вищевикладеним, нами проведений аналіз введення цієї 

процедури між Україною та Європейським Союзом. 

Слід додати, що також передбачено такий спосіб вирішення спорів, як 

посередництво, проте застосування цієї процедури обмежується заходами, 

які підпадають під сферу дії глави 1 УА («Національний режим та доступ 

товарів на ринки») і негативно впливають на торгівлю між Україною та ЄС. 

Окремо, в рамках УА розглядаються спори щодо енергоносіїв, щодо 

яких передбачено застосування окремого механізму примирення у випадку 

термінових спорів, пов’язаних з енергоносіями. 
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Розділ III. СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ 

МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

 

3.1. Гармонізація законодавства України з правом ЄС. 

 

Неодноразово зазначалося, що розширення сфер співробітництва 

України та Європейського Союзу розпочалося зі становленням України як 

самостійного суб’єкта міжнародного права. Дана обставина зумовила 

необхідність встановлення партнерських відносин нашої держави з 

європейськими інтеграційними об’єднаннями, центральне місце серед яких 

посідало Європейське співтовариство, яке після підписання його державами-

членами Маастрихтського договору у 1992 році, отримало нову назву-

Європейський Союз.  

Створення правових засад для гармонізації національного 

законодавства України з ЄС відбулося з підписанням першого червня 1995 

року Тимчасової угоди між Україною та ЄС про торгівлю та торговельне 

співробітництво. 

Другим етапом для розширення та поглиблення співпраці стало 

укладання УПС. Дана Угода представляла собою ефективний засіб правового 

регулювання відносин України з ЄС, оскільки вона охоплювала політичні, 

економічні та соціокультурні аспекти співпраці, а також роз’яснювала 

правові особливості та специфіку кооперації з даним інтеграційним 

об’єднанням. Таким чином, УПС створила передумови для можливості 

переходу України до наступного етапу інтеграції з ЄС, а також зумовила 

необхідність створення таких умов в українському законодавстві, які б 

відповідали вимогам права Європейського Союзу. Варто зауважити, що 

термін «гармонізація» в самій угоді не зазначався, але досліджуючи зміст 

деяких статей до Угоди (зокрема, статті 50, 51, 60), можна стверджувати, що 

вони прямо передбачали здійснення Україною заходів щодо приведення 
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національного законодавства у відповідність до законодавства 

Співтовариства (ст.51): 

«Сторони визнають, що важливою умовою для зміцнення економічних 

зв'язків між Україною та Співтовариством є зближення існуючого і 

майбутнього законодавства України з законодавством Співтовариства. 

Україна вживе заходів для забезпечення того, щоб її законодавство 

поступово було приведене у відповідність до законодавства 

Співтовариства». 

Таким чином, підписання УПС Україною поклало початок приведення 

норм та положень національного законодавства у відповідність до права ЄС. 

Слід підкреслити, що у другому пункті до зазначеної вище статті визначені 

сфери, які потребують такого «зближення»:  

«Зокрема, приблизна адекватність законів матиме місце в таких 

галузях: закон про митницю, закон про компанії, закон про банківську справу, 

бухгалтерський облік компаній і податки, інтелектуальна власність, 

охорона праці, фінансові послуги, правила конкуренції, державні закупки, 

охорона здоров'я та життя людей, тварин і рослин, навколишнє середовище, 

захист прав споживачів, непряме оподаткування, технічні правила і 

стандарти, закони та інструкції стосовно ядерної енергії, транспорт». 

Очевидно, що не зважаючи на відсутність прямого використання 

терміну «гармонізація» в тексті Угоди, на період її укладання наводилося 

поняття «зближення», яке, певним чином, слід вважати синонімом 

гармонізації. 

Детально проаналізувавши зміст положень УПС слід зробити такі 

узагальнення стосовно «гармонізаційного процесу», який передбачений цією 

Угодою: зокрема, в УПС відсутні графіки щодо гармонізації правових актів 

України з законодавством. Проте слід згадати статтю 50 УПС, в якій 

зазначалося, що Україна зобов’язана приєднатися протягом п’яти років з дня 

набуття чинності УПС до багатосторонніх конвенцій про право 

інтелектуальної власності, які вказані у пункті 1 Додатка III. Крім того, 
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зважаючи на зміст статей УПС, варто стверджувати, що вони мають так 

званий рекомендаційний характер та є віддзеркаленням м’якого права – 

тобто, ці норми передбачають, передусім, намір Сторін Угоди співпрацювати 

у визначених сферах, але вони не передбачають наявність ефективного 

інституційного механізму для контролю виконання положень УПС. 

Тим не менш, УПС сприяла вчиненню нашою державою необхідних 

заходів щодо зміни національного законодавства у різних сферах співпраці, в 

тому числі, у торговельній сфері.  

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 [129]. У вузькому розумінні гармонізація є 

іншим способом зближення законодавств держав – членів Євросоюзу, 

альтернативним уніфікації. 

Відносини асоціації згідно з Угодою про асоціацію між Європейським 

Союзом й Україною 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 та 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.
3
 Етап політичної 

асоціації та економічної інтеграції з ЄС, на якому наразі перебуває наша 

держава, зумовлений набранням чинності Угоди про асоціацію та 

функціонування ПВЗВТ: в тексті УА термін «гармонізація» прямо 

вживається в низці статей: «гармонізація з міжнародно визнаними 

                                                 
3
 Дет. див.: [130; 131; 132].  
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стандартами» (ст. 347 УА), «гармонізація національної статистичної системи 

з європейськими нормами та стандартами» (ст. 356 УА), «гармонізація з 

acquis ЄС» (ст. 358 УА), «поступове зближення та гармонізація з відповідним 

правом та регуляторними стандартами ЄС» (ст. 405 УА) тощо. 

Крім терміну «гармонізація» вживається також термін «наближення 

законодавства», «нормативно-правове наближення» (наприклад, ст. 124 УА), 

«поступове наближення до політики та права ЄС» (ст. 375 УА), «поступове 

наближення до визнаних міжнародних стандартів» (ст. 385 УА), «поступове 

наближення до правил та рекомендацій ЄС» (ст. 387 УА), «наближення до 

права i нормативно-правової бази ЄС» (ст. 394 УА), «нормативно-правова 

апроксимація» (ст. 322 УА), «адаптація законодавства» (ст. 114, 152-154 УА) 

тощо. 

При дослідженні аналогічних статей в англомовній версії УА, варто 

навести результати лінгвістичного порівняльного аналізу у формі таблиці 

(Табл. 1): 

Таблиця 1. 

Назва таблиці  

Порядковий 

номер статті 

в УА 

Україномовна версія 

застосування слова 

Англомовна версія 

застосування слова 

347 (3)  гармонізація з міжнародно 

визнаними стандартами 

harmonisation with 

internationally-agreed 

standards 

356 (b) поступова гармонізація 

української статистичної 

системи з Європейською 

статистичною системою 

gradual approximation of the 

Ukrainian statistical system 

with the European Statistical 

System 

358 гармонізація з acquis ЄС approximation to the EU 

acquis 

405 зближення та гармонізація з 

відповідним правом та 

регуляторними стандартами 

ЄС 

approximation to the relevant 

EU law and regulatory 

standards 

124 Нормативно-правове 

наближення 

Regulatory approximation 

375(1) наближення до політики та approximation to EU policy 
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права ЄС and legislation 
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Продовження Таблиці 1.  

385 наближення до визнаних 

міжнародних стандартів 

approximation to recognised 

international standards 

387 (c) наближення до правил та 

рекомендацій ЄС 

approximation to the EU rules 

and recommendations 

394 (1) наближення до права i 

нормативно-правової бази ЄС 

approximation to the EU law 

and regulatory framework 

322(1) нормативно-правова 

апроксимація 

regulatory approximation 

114(1) адаптація чинного 

законодавства України до 

законодавства Європейського 

Союзу 

approximation of Ukraine’s 

existing legislation to that of 

the European 

Union 

152(1) адаптація законодавства legislative approximation 

Джерело: складено автором  

 

На підставі порівняльного лінгвістичного аналізу даних положень, 

варто дійти висновку, що вживання терміну «approximation» [133] в 

англомовній версії угоди застосовується як до терміну «наближення», так і 

до «гармонізації», «адаптації» та «апроксимації» законодавства в 

україномовній версії перекладу. Крім того, аналізуючи український переклад 

угоди, англомовний термін «harmonization» перекладається українською 

лише як «гармонізація».  

Таким чином, виникає низка питань: чи можна вважати синонімічним 

застосування таких правових термінів? Чи все ж потрібно розділяти ці 

правові інструменти? Якщо їх розрізняти, тоді в чому відмінність їхніх 

цілей?  

З метою надання відповіді на ці питання та для більш точного 

розкриття термінів «гармонізація», «адаптація», «апроксимація» та 

«наближення» доцільно звернутися до правової доктрини Європейського 

Союзу, оскільки вимога щодо приведення норм їхнього внутрішнього права 

до вимог ЄС є необхідною умовою для ефективного функціонування 

внутрішнього ринку Європейського Союзу. 

На думку М. Анденас [134], гармонізація законодавства держав-членів 

є одним з основних інструментів Європейського Союзу. Багато міжнародних 
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договірних зобов'язань тягнуть за собою зобов'язання щодо прийняття 

відповідного законодавства та забезпечення його застосування. 

Внутрішньодержавні процедури для прийняття нормативно-правових актів, 

які потребують гармонізації, а також внесення подальших змін до них 

знаходяться на стадії постійної розробки. В ЄС законодавчі процедури є 

центральною конституційною проблемою і підлягають постійному 

реформуванню, оскільки різні договірні режими пропонують нові та 

альтернативні механізми. В ЄС існує важлива відмінність між директивами і 

регламентами, які, в свою чергу, мають пряму дію без будь-якої законодавчої 

транспозиції, та часто вимагають різних заходів з наближення для того, щоб 

мати відповідний правовий ефект в національному законодавстві. Деякі 

основні типи директив є «директивами з мінімальних стандартів», 

«директивами з максимальних стандартів», рамковими директивами і 

«директивами в процесі відкритого методу координації».  

Як стверджує Е. Дж. Лозе [135], будь-яке пояснення процесу 

гармонізації залежить від того, що розуміється під «гармонізацією» або 

«наближенням» – терміном, який часто синонімічно використовується для 

позначення скасування різних правових норм у рамках даного утворення 

(ЄС). 

У п. 1 Білої книги [136] про розбудову внутрішнього ринку від 14 

червня 1985 року, яка була розроблена та представлена Європейською 

Комісією, було зазначено, що об'єднання цього ринку передбачає, що 

держави-члени домовляться про скасування бар'єрів всіх видів, гармонізації 

правових норм, наближення законодавства та податкових структур, 

зміцнення грошово-кредитної кооперації і прийняття необхідних флангових 

заходів для стимулювання співпраці європейських фірм. 

Таким чином, поняття «гармонізація» та «наближення» досить часто 

використовуються в якості синонімів, в основі процесу як гармонізації, так і 

наближення закладена єдина загальна мета – це зближення правових норм 

законодавств держав-членів ЄС. Звісно, процес гармонізації законодавства 
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держав-членів є складним та може відбуватися у різний спосіб – в залежності 

від акту, який потребує гармонізації, сфери, до якої відноситься цей акт. 

Зокрема, в сфері торгівлі товарами і в контексті реалізації вільного руху 

товарів більшість товарів, які представлені на ринку ЄС підкоряються 

узгодженим правилам, які захищають споживачів, громадське здоров'я і 

навколишнє середовище. Гармонізовані правила виключають можливість 

ухвалення різних національних правил і забезпечують вільний обіг продукції 

в рамках ЄС. Однак деякі сектори, як і раніше, регулюються національними 

положеннями. Принцип вільного переміщення товарів забезпечує, щоб ці 

положення не приводили до створення невиправданих бар'єрів у торгівлі 

[137]. 

Окремо слід вказати на ст. 33 (1) Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів від 23.05.1969 року: 

«Коли автентичність тексту договору було встановлено двома або 

кількома мовами, його текст кожною мовою має однакову силу, якщо 

договором не передбачено або учасники не домовились, що в разі 

розходження між цими текстами переважну силу матиме якийсь один 

певний текст» [96].  

В ст. 33(3) також закріплено положення про те, що терміни, які 

вживаються у міжнародному договорі, вважаються такими, що мають 

однакове значення в кожному автентичному тексті. 

Як зазначає С. Карвацька, міжнародна практика не обмежується лише 

тими правилами тлумачення договорів, які вказані в ст. 31-33 Віденської 

конвенції про право міжнародних договорів, проте самі положення Конвенції 

щодо тлумачення не містять заборони для інтерпретатора застосовувати 

низку інших принципів, які сумісні із загальним правилом, вказаним у ст. 31 

[138, с. 136-137]. Крім того, С. Карвацька підкреслює: 

«При з’ясуванні загального значення термінів, необхідно враховувати 

два пов’язаних аспекти: часовий аспект – питання статичної або 

динамічної інтерпретації, та мовний аспект, який випливає зі ст. 33 – 
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знаходження для кожної автентичної мови договору загального значення 

терміна» [138, с. 145]. 

Крім того, варто додати, що О. Дьорр та К. Шмаленбах в коментарі до 

Віденської конвенції про право міжнародних договорів зазначають, що п. 

4 ст. 33 (який застосовується у разі існування відмінностей між кількома 

мовними перекладами, як це прослідковується в тексті УА) Конвенції надає 

опції для прийняття значення тексту, чого, власне було б неможливо досягти 

при використанні інтерпретації. При цьому, потрібно дотримуватися умови, 

що сам сенс враховує предмет і мету договору [139, р. 638]. 

Аналізуючи положення УА, варто зазначити ст. 485, в якій закріплено: 

«Ця Угода складена українською, англійською, болгарською, грецькою, 

данською, естонською, іспанською, італійською, латиською, литовською, 

мальтійською, нідерландською, німецькою, польською, португальською, 

румунською, словацькою, словенською, угорською, фінською, французькою, 

хорватською, чеською, та шведською мовами, при цьому всі тексти є 

автентичними». 

Таким чином, враховуючи положення вищевказаних статей ми будемо 

опиратися на синонімічне використання таких термінів, як «адаптація», 

«гармонізація», «наближення», «апроксимація», «зближення», оскільки 

головною їхньою метою є створення таких правових умов, в рамках яких 

могли б однаково діяти суб’єкти як національного законодавства, так і 

законодавства ЄС.  

Не тільки в тексті УА, але й в національному законодавстві закріплені 

цілі гармонізації українського законодавства з правом ЄС. Згідно із абз. 2 

Розділу I Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, затвердженою Законом України від 18 

березня 2004 року № 1629-IV: «Метою адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу є досягнення відповідності правової 

системи України acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що 
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висуваються Європейським Союзом (ЄС) до держав, які мають намір 

вступити до нього». 

Досліджуючи положення ПВЗВТ в рамках Угоди про асоціацію, варто 

зазначити, що процес гармонізації в рамках Розділу IV УА має свої 

особливості: 

- по-перше, мова йде про гармонізацію внутрішнього (національного) 

законодавства України як асоційованої держави з правом Європейського 

Союзу (не плутати з асоційованим членством); 

- по-друге, гармонізація відбувається в рамках створення і подальшого 

функціонування ПВЗВТ, яка є більш об’ємною за обсягом положень ЄС, які 

потребують такої гармонізації в національному законодавстві. 

- по- третє, як зазначають В. Муравйов та Н. Мушак: «Угода про 

асоціацію приділяє особливу увагу гармонізації не тільки чинного, а й 

майбутнього законодавства України з правом ЄС, розглядаючи цей процес як 

важливу умову зміцнення економічних зв’язків між сторонами; поступової 

інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС; завершення переходу країни 

до функціонування ринкової економіки» [140]. 

Для того, щоб гармонізувати національне законодавство з acquis ЄС в 

контексті ПВЗВТ, необхідно, перш за все, визначити перелік актів 

первинного та вторинного законодавства ЄС, в яких містяться положення, 

відмінні від норм та правил українських актів. Ці акти вторинного 

законодавства можуть міститися як в тексті Угоди про асоціацію, так і в 

Додатках до Розділу IV. Наразі, такі Додатки відносяться до Розділу IV [97]: 

- Тарифний графік України: Додаток І-А(частина 1, частина 2, частина 

3,частина 4, частина 5, частина 6, частина 7, частина 8, частина 9, частина 10, 

частина 11), Тарифний графік ЄС (частина 12, частина 13, частина 14, 

частина 15, частина 16, частина 17, частина 18, частина 19, частина 20, 

частина 21);  

- Доповнення до Додатка І-А1: Додаток І-B (Додаткові умови для 

торгівлі одягом, що використовувався), Додаток І-C (Графік скасування 
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вивізного (експортного) мита), Додаток І-D (Спеціальні заходи для вивізного 

(експортного) мита); 

- Додаток ІІ – Спеціальні заходи щодо легкових автомобілів; 

- Додаток ІІI – Список законодавства для адаптації із зазначенням 

термінів для його здійснення; 

- Додаток ІV – Заходи СФЗ; 

- Додаток V – Всеохоплююча стратегія імплементації ГЛАВИ IV; 

- Додаток VI – Список хвороб тварин і аквакультур та регламентованих 

шкідників, від яких території можуть бути визнані вільними; 

- Додаток VII – Регіоналізація / зонування, території, вільні від 

шкідників, та захищених зон; 

- Додаток VIII – Попереднє схвалення потужностей; 

- Додаток IX – Процес визначення еквівалентності; 

- Додаток X – Керівні принципи для проведення перевірок; 

- Додаток XI – Перевірки імпорту та оплата перевірок; 

- Додаток XII – Сертифікація; 

- Додаток XIII – Невирішені питання; 

- Додаток XIV – Компартменталізація; 

- Додаток XV – Наближення митного законодавства; 

- Додаток XVI – Перелік застережень щодо заснування; перелік 

зобов’язань щодо транскордонного постачання послуг; перелік застережень 

щодо постачальників договірних послуг і незалежних фахівців; 

- Додаток XVII – Нормативно-правове наближення; 

- Додаток XVIII – Інформаційні центри; 

-Додаток XIX – Індикативний перелік сторони ЄС відповідних ринків 

продукції та послуг, що мають бути проаналізовані відповідно до статті 116 

цієї угоди; 

- Додаток XX – Індикативний перелік України відповідних ринків, що 

мають бути проаналізовані відповідно до статті 116 цієї угоди; 

- Додаток XXI – Державні закупівлі; 
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- Додаток ХХІІ-А,B,C – Географічні зазначення – законодавство сторін 

та елементи і контролю; 

- Додаток XXII-D – Географічні зазначення вин, ароматизованих вин та 

алкогольних напоїв, згадані у статтях 202(3) і 202(4) цієї угоди; 

- Додаток XXII-D (Декларація по Кагору) – Спільна декларація щодо 

назви «Кагор»; 

- Додаток XXIII – Глосарій термінів; 

- Додаток XXIV – Правила процедури вирішення спорів; 

- Додаток XXV – Кодекс поведінки членів арбітражної групи і 

посередників. 

Для проведення комплексного аналізу процесу гармонізації 

торговельних положень і питань, пов’язаних з торгівлею УА згідно з правом 

ЄС, необхідно дослідити зміст вказаних вище додатків – особлива увага 

присвячена вивченню положень Додатку XVII. 

Варто зазначити, що у ст. 1(1) Додатку XVII «Нормативно-правове 

наближення» міститься перелік секторів послуг, які потрібно гармонізувати з 

відповідними нормативно-правовими актами ЄС, а саме: фінансові послуги, 

телекомунікаційні послуги, поштові та кур’єрські послуги, послуги з 

міжнародних морських перевезень [141]. Крім того, до Додатку XVII також 

додаються Доповнення XVII-1, XVII-2, XVII-3, XVII-4, XVII-5, XVII-6: у 

кожному з зазначених доповнень перераховано сектори послуг та правила 

процедури адаптації, відмінні від таких, які закріплені в Додатку XVII, 

зокрема: горизонтальні адаптації та правила процедури, правила, що 

застосовуються до фінансових послуг, правила, що застосовуються до 

телекомунікаційних послуг, правила, що застосовуються до поштових та 

кур’єрських послуг, правила, що застосовуються до міжнародного морського 

транспорту та положення щодо моніторингу. 

Доповнення XVII-1 «Горизонтальні адаптації та правила процедури» 

містить перелік актів, до яких повинні застосовуватися ці правила процедури 

(але лише з пункту 1 по 6) та положення Угоди про асоціацію. 
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Оскільки мова йде саме про горизонтальну адаптацію, це означає, що 

змінам підлягають правові норми, які містяться у відповідному 

національному правовому акті з метою їхнього узгодження з відповідним 

актом ЄС – директивою або регламентом. Варто зазначити, що на відміну від 

вертикальної гармонізації, в процесі горизонтальної гармонізації 

узгоджуються нормативно-правові акти, пов’язані одним предметом 

правового регулювання, та які, в той самий час, можуть відноситися до 

різних сфер, як наприклад, оподаткування, митна справа тощо.  

Візьмемо до прикладу один з актів ЄС, який зазначений в Доповненні 

XVII-2, та до якого, відповідно, застосовуються правила процедури 

Доповнення XVII-1 – Директива № 2006/48/ЄС Європейського Парламенту 

та Ради від 14 червня 2006 року щодо започаткування та здійснення 

діяльності кредитної установи (зі змінами та доповненнями) (далі – 

Директива№ 2006/48/ЄС). У Доповненні XVII-2 (частина А) зазначено, що 

впроваджуватися в національне законодавство будуть лише зазначені у 

цьому Доповненні положення Директиви № 2006/48/ЄС. Для кожного 

положення встановлений графік впровадження (для більшості положень – 4 

роки, а щодо положень про вимоги до капіталу за кредитним та операційним 

ризиком – 6 років). 

Деякі директиви ЄС повинні бути гармонізовані повністю, без 

розподілу на розділи, глави та статті. Наприклад, графіком впровадження 

Директиви Комісії № 2007/18/ЄС від 27 березня 2007 року про внесення змін 

до Директиви № 2006/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо 

включення або виключення певних інституцій із сфери її застосування та 

режиму впливу на багатосторонні банки розвитку передбачено те, що її 

положення будуть впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності 

цією Угодою. Проте, повертаючись до п. 1 Доповнення XVII-1 

«Горизонтальні адаптації та правила процедури», варто зазначити, що 

преамбули вказаних у Доповненнях XVII-2 – XVII-5 актах ЄС не повинні 

адаптуватися для цілей УА [141].  



150 

 

Як зазначає Рілька Драгнева [142, c. 78], ключовою рисою УА є 

зобов’язання держави-партнера інкорпорувати відповідну частину acquis ЄС 

у власне законодавство. Таким чином, держави зобов’язуються в основному 

дотримуватися чітко визначеного обома сторонами УА переліку нормативно-

правових актів, проте із застереженням щодо правових умов (зокрема, 

залучення спільних інституційних органів та процедури), в рамках яких 

відбуватиметься правове наближення. Зворотною стороною таких 

зобов’язань буде відносна втрата контролю над одним з головних аспектів 

внутрішнього суверенітету, а саме – внутрішньою законотворчістю. Той 

правовий ефект, які мають зобов’язання в рамках УА, безпосередньо впливає 

практично на всі сфери національного законодавства, значно обмежуючи ті 

галузі, які можуть залишитися під повним контролем національних суб’єктів 

права законодавчої ініціативи. Рілька Драгнева наголошує на тому, що 

процес гармонізації законодавства відповідно до норм УА зачіпає значну 

частину внутрішнього ринку acquis ЄС: за винятком Угоди про 

Європейський економічний простір (далі – ЄЕП), всеохоплюючий характер 

УА є безпрецедентним у порівнянні з торговельними угодами ЄС з третіми 

країнами. Зобов’язання щодо законодавчого наближення містяться в 

основному в Розділах IV та V УА. Особливу увагу Рілька Драгнева приділяє 

гармонізації національного законодавства з санітарними та фітосанітарними 

стандартами ЄС: УА визначає певну кількість пріоритетних сфер, в рамках 

яких Україна зобов’язана привести своє законодавство у відповідність до 

acquis ЄС, також додається стратегії для реалізації (мається на увазі 

Всеохоплююча стратегія імплементації Глави IV, яка зазначена у Додатку V 

до УА). Хоча цей підхід вводить елементи гнучкості, дозволяючи державі-

партнерові утримувати певний контроль щодо того, які правові акти 

приймати, і коли їх приймати, така гнучкість, тим не менш, не поширюються 

на змістовну складову обраного acquis.  
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Розглядаючи зобов’язання України в рамках ПВЗВТ щодо гармонізації 

національного законодавства, варто зробити такі узагальнення: 

- термін «гармонізація законодавства» в контексті інтеграції 

національної правової системи до права ЄС в українській правовій доктрині 

досліджувався такими вченими, як В.І. Муравйов, Р.А. Петров, Ю.М. Капіца, 

Р. Хорольський, І.Сушко, К.В. Смирнова, І. А. Березовська, О.В. Святун.  

Зокрема, Р. Петров розглядає гармонізацію як правовий термін 

узагальненого характеру. Крім того, гармонізація може відбуватися в різних 

формах, проте головна мета все ж повинна бути дотримана – це досягнення 

відповідності критеріям членства в ЄС, а також створення сприятливого 

конкурентного середовища на внутрішньому ринку держави-кандидата [143, 

с. 4].  

В.І. Муравйов розкриває поняття «гармонізації законодавства» шляхом 

розробки таких правових умов в Україні, які б забезпечили доступ 

вітчизняних виробників та постачальників послуг до спільного ринку ЄС 

[144, с. 1]. 

Ю.М. Капіца вважає, що такі терміни, як «гармонізація» та 

«наближення» однаково застосовуються в праві ЄС, проте метою 

наближення все ж є досягнення певного рівня відповідності норм, в той час, 

як гармонізація переслідує більш конкретну мету – ідентичність прийняття 

норм шляхом прийняття регламентів, а також прийняття директив, в яких 

зазначені спільні цілі держав-членів ЄС [145].  

І.А. Березовська розглядає такі терміни, як «гармонізація», 

«зближення», «законодавче зближення», «регуляторне зближення», 

«адаптація», «визнання міжнародних принципів та стандартів», «взаємне 

визнання правил» та «транспозицію» в контексті УА як різні способи 

визначення одного процесу, основна мета якого полягає у створенні 

ідентичних правових умов для суб’єктів УА [146]. 

Проаналізувавши положення Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, 

зокрема Костюченко Я. Прийшов до висновку, що в угоді йдеться про різні 
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терміни для визначення одного й того самого процесу [123, с. 353]. Більшість 

науковців, зокрема Н. Малишева, зазначають, що термін "гармонізація" 

найбільш адекватно характеризує процес приведення національного 

законодавства у відповідність із приписами права ЄС [147]. При цьому 

гармонізація може відбуватися у різних формах: адаптація законодавства, 

імплементація, стандартизація тощо. 

Таким чином, питання змісту поняття «гармонізація» є дискусійним 

серед представників вітчизняної правової школи, оскільки деякі науковці 

стверджують, що гармонізація та наближення є тотожними поняттями, інші 

вважають, що гармонізація переслідує більш вузьку мету в контексті 

створення однакових правових умов для правових суб’єктів, а саме – шляхом 

прийняття регламентів та директив.  

На нашу думку, поняття «гармонізація» в рамках УА слід 

застосовувати тоді, коли мова йде про наближення права України до 

директив ЄС, які зазначені в Додатках УА.  

Доцільність застосування терміну «гармонізація» до регламентів є 

сумнівною в частині правових відмінностей між регламентом і директивою в 

правовій доктрині ЄС: директива інкорпорується або транспонується в 

національне право держав-членів ЄС після її ухвалення відповідними 

інститутами ЄС та згідно з законодавчою процедурою, закріпленою в 

установчих договорах ЄС. Згідно зі ст. 288 ДФЄС, директива є обов'язковою 

в країнах, яким вона адресована (одній, кільком або всім) щодо результату, 

який повинен бути досягнутий, залишаючи за національною владою 

компетенцію щодо форми і засобів її реалізації. Крім того, порівнюючи 

регламент та директиву, слід наголосити на тому, що на відміну від 

регламенту, який застосовується у національному праві країн ЄС відразу 

після набуття ним чинності, директива не застосовується безпосередньо в 

країнах ЄС. Вона повинна спочатку транспонуватися або інкорпоруватися в 

національне законодавство держави-члена, перш ніж буде застосовуватися у 

відповідній державі-члені ЄС [148].  
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Дослідження процесу гармонізації українського законодавства 

відповідно до права ЄС в рамках взятих Україною зобов’язань а частині 

ПВЗВТ дозволяє дійти висновку, що особливості здійснення гармонізації 

національного законодавства полягають у тому, що процедура ухвалення 

рішень уповноваженими національними органами відбувається відповідно до 

внутрішніх регуляторних актів, серед яких слід зазначити Програму 

діяльності Кабінету Міністрів України [149], Середньостроковий план 

пріоритетних дій Уряду до 2020 року [150], План заходів із виконання Угоди 

про асоціацію [151]. 

Кожен з вищезазначених актів містить положення про вимоги до 

виконання заходів із наближення національного законодавства відповідно до 

зобов’язань в рамках УА. Зокрема, Програма діяльності Кабінету Міністрів 

України направлена на проведення реформ в законодавстві України, як цього 

вимагають зобов’язання: 

«Уряд здійснюватиме необхідні реформи в усіх секторах, охоплених 

Угодою про асоціацію. У законодавство України буде впроваджено не менше 

80% актів ЄС, передбачених Угодою про асоціацію. Ми ініціюємо приведення 

Угоди у відповідність із реальним потенціалом політичної асоціації та 

економічної інтеграції України до ЄС» [149].  

Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року має на 

меті забезпечити «узгодженість стратегічних пріоритетів державної 

політики у середньостроковій перспективі із зобов’язаннями відповідно до 

Угоди про асоціацію в частині наближення національного законодавства до 

законодавства ЄС і функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони 

вільної торгівлі між Україною та ЄС».  

Особливу роль відіграє такий документ, як План заходів із виконання 

Угоди про асоціацію. Даний нормативно-правовий акт містить детальну 

таблицю щодо здійснення заходів, строків виконання таких заходів, 

відповідальні виконавчих органи, на які покладена відповідальність за 
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реалізацію положень УА та акти права ЄС, які потрібно брати до уваги при 

наближенні національного законодавства до права ЄС. 

Основними органами, які відповідають за реалізацію торговельних 

положень УА, є МЗС, Мінагрополітики, ДФС, Мінфін, Мін’юст, 

Мінекономрозвитку, Мінприроди тощо. При цьому, варто зауважити, що у 

разі внесення змін до нормативно-правових актів ЄС, які містяться в 

Додатках до УА, саме Рада асоціації (а не державний орган влади) може 

актуалізувати чи вносити поправки до Додатків до УА (п. 3 ст. 463 УА). 

Проте це не означає, що державні органи повинні орієнтуватися на прийняті 

рішення від Ради асоціації. Вони повинні слідкувати за змінами в 

законодавстві ЄС з метою оцінки регуляторного впливу того чи іншого акту 

ЄС на конкретні закони та підзаконні акти України. 

Як визначав у монографічному дослідженні Я. Костюченко [123, с. 127-

128], у процесі імплементації УА не віддзеркалюється динамічний характер 

права ЄС, іншими словами, чіткі вимоги щодо наближення законодавства 

України до права ЄС уже можуть і не відображати реальну правову систему 

ЄС. Цю прогалину мають заповнити правотворчі функції Ради асоціації, 

передбачені п. 2 ст. 463 УА. Рада асоціації володіє повноваженнями щодо 

актуалізації або внесення поправок до додатків до УА, ураховуючи розвиток 

права ЄС і застосовних стандартів, які визначені у міжнародних документах 

та, на думку сторін, безпосередньо стосуються цього, без шкоди для будь-

яких конкретних положень, унесених до Розділу IV («Торгівля і питання, 

пов'язані з торгівлею») цієї угоди.  

Відповідно до ст. 465 (2) угоди, Рада асоціації може делегувати 

Комітету з асоціації будь-яке зі своїх повноважень, включаючи 

повноваження приймати обов'язкові рішення. Рада асоціації може делегувати 

повноваження щодо оновлення або внесення змін до додатків до угоди, які 

стосуються глав 1 (дод. IC і ID до договору), 2 (дод. II до договору) і 3, 5, 6 і 

8 розд. IV (з питань торгівлі та пов'язаних із цим питань) угоди Комітету 

асоціації у торговельній конфігурації, як це передбачено у ст. 465 (4) угоди, у 



155 

 

тій мірі, що не існує будь-яких більш специфічних положень в цих розділах, 

що відносяться до оновлення або поправок.  

Наприклад, Комітет з питань торгівлі регулярно переглядає переліки 

зобов'язань, про які йдеться в ст. 95 цієї угоди. Такий перегляд ураховує 

рівень прогресу стосовно транспонування, упровадження та застосування 

правових актів ЄС, зазначених у дод. ХVІІ 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 [123, с. 127-128]. 

Тобто, інституційний механізм зони вільної торгівлі в рамках УА наділений 

достатнім рівнем правотворчості, який має значний вплив на реформування 

низки секторів економіки відповідно до вимог положень УА. Гармонізація 

національного законодавства згідно з acquis ЄС відображає «правовий 

динамізм» та «правову модернізацію» в якості первинних цілей наближення 

українського законодавства, а також досягнення максимального рівня 

конвергенції з ЄС у політичній, економічній та правовій сферах, як це 

закріплено в Преамбулі до УА. Також слід зазначити, що гармонізація 

національного законодавства України передбачає певну свободу дій для 

українських державних органів, оскільки зазначений процес наближення не 

містить чітких правових інструментів реалізації зобов’язань – як було 

зазначено вище, головною метою гармонізації директиви є саме виконання 

результату, а форма та засіб реалізації положень залишається в компетенції 

держави, якій ця директива адресована. Під «свободою дій» мається на увазі 

те, що окрім зазначених безпосередньо в УА та Додатках до УА acquis ЄС, 

Україна може добровільно наблизити своє законодавство до права ЄС і 

враховуючи інші правові акти ЄС. 

Щодо юридичної техніки гармонізації законодавства слід акцентувати 

увагу на тому, що українське законодавство гармонізується саме з 

директивами ЄС, тобто мова не йде про пряме копіювання тексту певної 
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директиви в новому нормативно-правовому акті України, оскільки потрібно 

враховувати той факт, що в українському законодавстві такі «правові 

установки», які закріплені в праві ЄС, можуть викликати чималу кількість 

питань та, взагалі, мати спірний характер. 

Гармонізуючи національне законодавство з правом ЄС, необхідно 

співставити ті нормативно-правові акти ЄС та України, які мають 

відмінності. Допоміжним правовим інструментом для вирішення цього 

питання є План заходів з виконання УА, а також численні додатки УА та 

графіки з впровадження директив ЄС.  

Окрім гармонізації в рамках УА деякі вчені (зокрема, Р. Петров) 

досліджують також і інший правовий процес (або лише його складову) [143], 

метою якого є реалізація положень УА – «транспозиція». 

На думку Р. Петрова, транспозиція в сфері права зовнішніх зносин – це 

абсолютно нова категорія, яка має обмежене застосування в практиці і науці 

права ЄС; це так зване перенесення acquis ЄС у правові системи третіх країн, 

мета якого – це досягнення «адаптації», «зближення», «гармонізації», 

«уніфікації» національного права з acquis ЄС [143]. Тобто, транспозиція не є 

правовим способом реалізації положень УА, а є поняттям, яке відображає 

процес досягнення бажаного рівня наближення законодавства.  

На думку Р. Петрова поняття «транспозиція» права співвідноситься з 

поняттями «адаптація», «зближення», «гармонізація», «уніфікація» як 

загальне і спеціальне [152]. 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 [153]. З цією позицією не погоджується Я. Костюченко, оскільки 

«адаптація", «зближення», «гармонізація» законодавства, на відміну від 
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«транспозиції», не мають на меті перенесення acquis у правопорядки третіх 

країн, а спрямовані на приведення національного законодавства у 

відповідність із правом ЄС. Варто погодитись із цією точкою зору, що третя 

країна залишає за собою право на вибір способів гармонізації.  

Аналізуючи текст торговельної частини УА, варто зазначити, що в ст. 

96 УА вживано слово «транспонування» в контексті надання більшої 

лібералізації ринку послуг у разі досягнення прогресу транспонування, 

впровадження та застосування правових актів ЄС, які зазначені у Додатку 

XVII до УА. Таким чином постає питання: який процес або правове явище 

можна вважати (транспозицією)транспонуванням? Очевидно, що під 

«транспонуванням» мається на увазі саме перенесення норм у відповідних 

правових актах ЄС в національне законодавство відповідно до зобов’язань 

УА. 

Результатом такого транспонування є поступове відкриття ринку ЄС 

для українських товаровиробників, постачальників послуг тощо. Тим не 

менш, якщо «транспонування» має таку ж мету, які і гармонізація, чи варто 

вважати ці поняття тотожними? На нашу думку, транспозицію варто 

використовувати в якості поняття, яке тотожне гармонізації в частині 

досягнення результату, та розглядається як один із правових способів 

реалізації торговельних положень УА, який має певні відмінності при 

порівнянні з гармонізацією.  

Зокрема, в інформаційній довідці, підготовленій Європейським 

парламентом, зазначено, що транспозиція права ЄС – це процедура, за 

допомогою якої держави-члени ЄС включають Директиви ЄС в їх 

національне законодавство для того, щоб сформулювати свої цілі, вимоги і 

застосувати крайні терміни виконання. Держави-члени, що транспонують 

директиви в національне законодавство, можуть вибирати форму і методи 

для цього, але вони зв’язані умовами директиви щодо результату, який має 

бути досягнутий, та крайнім строком, за допомогою якого повинна 

відбуватися транспозиція [154]. Дійсно, аналізуючи змістове наповнення 
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вказаної вище дефініції, можна узагальнити, що транспозиція схожа з 

гармонізацією: директива є тим правовим актом ЄС, яку потрібно 

транспонувати в національне законодавство, або національне законодавство 

гармонізувати з директивою. 

На нашу думку, наразі існує прогалина в українській правовій 

доктрині, яка, головним чином, стосується відсутності дослідження аспектів 

розрізнення таких правових способів, як гармонізація та транспозиція. Це 

цілком зрозуміло, оскільки УА є не тільки угодою нового формату для 

України, але й для ЄС. Проте, цієї прогалини можна було б уникнути, якщо б 

при перекладі тексту на державну мову враховувалися правові нюанси в 

частині перекладу понять, які є важливими для тлумачення правового тексту: 

зокрема, беручи до уваги англомовну версію тексту УА [133], «транспозиція» 

та «транспонувати» вживається в угоді 30 разів. В першому реченні ст. 56 (8) 

йде мова саме про транспозицію (авторський переклад з тексту УА 

англійською мовою):  

«Україна послідовно транспонує корпус європейських стандартів (EN) 

в якості національних стандартів, включаючи гармонізовані європейські 

стандарти, добровільне використання яких передбачається відповідно до 

законодавства, перерахованого в додатку III до цієї Угоди». 

В україномовній версії тексту УА зміст першого речення статті 56(8) 

передано таким чином: 

«Україна поступово впроваджує звід Європейських стандартів (EN) як 

національні стандарти, зокрема гармонізовані європейські стандарти, 

добровільне застосування яких вважається таким, що відповідає вимогам 

законодавства, зазначеного у Додатку III до цієї Угоди». 

Беручи до уваги наведені вище аргументи, слід стверджувати, що 

співвідношення таких правових понять, як «транспозиція» та «гармонізація» 

є порівняно новим об’єктом дослідження для української правової доктрини. 

Р. Петров у своїх численних наукових роботах аналізував зміст поняття 

«транспозиція». 
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Отже, слід зробити висновок, що гармонізація є основним способом 

реалізації торговельних зобов’язань України відповідно до УА. 

Обґрунтовується такий доктринальний підхід: вказані на початку розділу такі 

юридичні терміни як «адаптація», «нормативно-правове наближення», 

«правова апроксимація» слід використовувати нарівні з терміном 

«гармонізація», так як основною метою їх застосування є приведення норм 

національного законодавства у відповідність з acquis ЄС. Нами досліджено, 

що на даний момент термін «транспозиція» є абсолютно новим 

доктринальним поняттям, яке слід обережно розглядати як окремий спосіб 

міжнародно-правового механізму реалізації ПВЗВТ.  

Виявлено, що у вітчизняній правовій доктрині відсутня класифікація 

правових способів реалізації ПВЗВТ [155]. 

Отримані результати проведеного нами наукового дослідження 

дозволяють заповнити наукову прогалину в частині класифікації правових 

способів реалізації ПВЗВТ. У зв’язку з цим, нами запропонований такий 

перелік способів реалізації зони вільної торгівлі між Україною та ЄС: 

гармонізація, транспозиція та приєднання і укладання нових міжнародних 

угод. 

 

3.2. Приєднання до міжнародних договорів та укладання нових 

міжнародних угод як спосіб реалізації Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС. 

 

Приєднання до міжнародних договорів та укладення нових 

міжнародних угод є новими (у порівнянні з іншими угодами, учасниками 

яких вже є наша держава) та порівняно більш складними формами реалізації 

положень УА при порівняльному аналізові, зокрема правових засад 

гармонізації законодавства України з правом ЄС. Звісно, це в першу чергу, 

обумовлено як комплексністю та інтенсифікацією політичної асоціації і 

економічної інтеграції, так і складною процедурою приєднання України до 
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нового міжнародного договору чи укладення нової міжнародної угоди. Така 

процедура закріплена на загальнонаціональному та міжнародному рівні. В 

залежності від правової природи міжнародного договору (наприклад, чи є ця 

угода міжвідомчою за своєю природою, або ж міждержавною чи 

міжурядовою), до такого договору будуть застосуватися відповідні 

національні нормативно-правові акти.  

Таким чином, у випадку з реалізацією та імплементацією положень 

Розділу IV УА мова йде як про укладення нового міжнародного договору, так 

і про приєднання України до вже існуючої міжнародної угоди. Відповідно до 

ст. 2 Закону України «Про міжнародні договори України» [156], як і 

укладання, так і приєднання є формою надання згоди України на 

обов'язковість для неї міжнародного договору. Тим не менш, суть та правові 

методи правової процедури приєднання та укладання міжнародної угоди є 

різними. В вищевказаній статті закону надається визначення терміну 

«укладення міжнародного договору»: 

«Укладення міжнародного договору України – дії щодо підготовки 

тексту міжнародного договору, його прийняття, встановлення його 

автентичності, підписання міжнародного договору та надання згоди на 

його обов'язковість для України». 

Тобто, при укладенні міжнародного договору виконується ціла низка 

кроків: подання пропозиції щодо укладення договору, підготовка 

пояснювальної записки, в якій зазначені як суб’єкти виконання угоди, так і 

доцільність її прийняття; розробка проекту угоди, у разі потреби – офіційний 

переклад угоди, надання довідки про погодження проекту міжнародного 

договору відповідними центральними органами виконавчої влади, розробка 

проекту про створення делегації або представника від України стосовно 

підготовки тексту угоди тощо. (ст. 4 Закону України «Про міжнародні 

договори»). 

Загалом, процедура укладення міжнародного договору є 

довготривалою, зважаючи на значний час, відведений для переговорів, 
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оскільки основою для «запуску» цієї процедури є, власне, договірна 

ініціатива та наявність комплексу питань саме політичного характеру. 

В рамках права міжнародних договорів головним правовим джерелом 

для укладання міжнародних договорів є Віденська конвенція про право 

міжнародних договорів 1969 року. Відповідно до ст. 1(b) цієї конвенції: 

«Ратифікація», «прийняття», «затвердження» і «приєднання» 

означають, залежно від випадку, міжнародний акт, який має таке 

найменування і за допомогою якого держава виражає в міжнародному плані 

свою згоду на обов'язковість для неї договору» [96]. 

Порівнюючи надання визначення термінів в Законі України «Про 

міжнародні договори», слід зазначити, що у вказаній статті конвенції 

відсутнє окреме визначення «укладення міжнародного договору». Що ж до 

тлумачення терміну «приєднання» також існують певні розбіжності – в 

Законі приєднання означає форму надання згоди нашої держави на 

обов’язковість для неї договору, а в контексті застосування положень 

Віденської конвенції – це міжнародний акт, який є тією ж самою формою 

надання згоди України на обов’язковість міжнародної угоди. 

Тим не менш, і в першому, і в другому випадку, при укладенні чи 

приєднанні міжнародного договору необхідна згода України як суб’єкта 

міжнародного права. Згідно із ст. 19 Закону України Верховна Рада України 

повинна надати згоду на обов’язковість міжнародного договору для того, 

щоб він став частиною національного законодавства і застосовувався 

відповідно до норм національного законодавства.  

В Угоді про асоціацію в значній кількості статей можна знайти 

посилання на міжнародно-правові документи. Це, в першу чергу, обумовлено 

правовою природою економічної інтеграції України до внутрішнього ринку 

ЄС, а також тим, що ЄС є стороною всіх міжнародних конвенцій, зазначених 

в УА та додатках, а Україна зобов’язана приєднатися до них або 

імплементувати значну частину їхніх положень в національне законодавство. 

Наприклад, в ст. 76(4) (b) «Законодавство та процедури» Глави 5 (Митні 
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питання та сприяння торгівлі) зазначено, що Україна повинна брати участь у 

спільній транзитній системі відповідно до Конвенції про процедуру 

загального транзиту від 20 травня 1987 року. Ця конвенція, Митний кодекс 

ЄС, Регламент ЄС № 952/2013, делегований Регламент Комісії ЄС № 

2015/2446, імплементований Регламент Комісії ЄС № 2015/2447 і 

делегований Регламент Комісії ЄС № 2016/341 з поправками є основою для 

визначення правових засад процедури застосування митного транзиту в ЄС 

[157]. Для того, щоб зрозуміти доцільність та практичну користь приєднання 

України до цієї конвенції, необхідно розібратися в історичних подіях, які 

стали рушійним фактором для створення цих правових актів ЄС та, власне, 

конвенції. 1 липня 1968 року такі країни як Німеччина, Франція, Італія, 

Бельгія, Нідерланди і Люксембург встановили єдиний митний тариф для 

товарів з третіх країн [158]. В тому ж році почав функціонувати митний союз 

– тобто, його головна мета полягала в тому, щоб усунути деякі бар'єри в 

торгівлі між державами-членами (мита та кількісні обмеження) і виступити в 

якості кроку на шляху до більш тісної політичної та економічної співпраці 

[159]. 

Умовно транзит можна розділити на 2 види: союзний транзит (транзит 

в межах ЄС) та спільний транзит. Якщо мова йде про транзит в межах ЄС, 

мається на увазі, що товар пересувається між двома пропускними пунктами, 

які знаходяться на митній території ЄС (внутрішній транзит) та коли товар 

проходить через країну або територію поза митною територією Союзу 

(зовнішній транзит). Відповідно до ст. 234 Митного кодексу ЄС, процедура 

зовнішнього союзного транзиту застосовується до товарів, що проходять 

через країну або територію поза митною територією Союзу, якщо 

виконується одна з таких умов: 

(а) відповідно до міжнародної угоди передбачено відповідне 

положення; 
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(б) перевезення через цю країну або територію здійснюється із 

застосуванням єдиного транспортного документа, оформленого на митній 

території Союзу. 

2. У випадку, передбаченому підпунктом «б» пункту 1, дія процедури 

зовнішнього Союзного транзиту припиняється на час перебування товарів 

за межами митної території Союзу [160]. 

Перейшовши тепер до спільної процедури транзиту, слід підкреслити, 

що сама передісторія виникнення необхідності створення Конвенції почалася 

незабаром після створення митного союзу, в 1972 році. Саме тоді, коли 

торгівля товарами зростала, і саме переміщення товарів відбувалося за 

значно полегшеною процедурою, виникла необхідність розширити транзитну 

систему Співтовариства двома угодами – з Австрією та Швейцарією. Ці 

угоди почали діяти з 1 січня 1974 року. 

Після укладення цих угод слід окреслити наступні етапи розвитку 

транзитної системи ЄС: 

- тристороння угода 1977 року між Європейським економічним 

співтовариством, Австрією та Швейцарією з метою охоплення також товарів, 

які стосувалися як швейцарської, так і австрійської території під час їх рух; 

- підписання двох конвенцій між країнами – членами Європейської 

асоціації вільної торгівлі (далі – ЄАВТ) та Європейським Співтовариством в 

1987 році, які замінили угоди 1974 та 1977 року – Конвенція про процедуру 

спільного транзиту та Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі 

товарами. 

Конвенція про процедуру спільного транзиту та Конвенція про 

спрощення формальностей у торгівлі товарами є надзвичайно важливими для 

розвитку митного права ЄС, оскільки ними був започаткований режим 

спільного транзиту, а також спрощення імпортних/експортних/транзитних 

формальностей шляхом введення та подальшого функціонування єдиного 

адміністративного документа (далі – SAD). 



164 

 

Як нами раніше зазначалося, в УА в ст. 76(4) (b) міститься зобов’язання 

України взяти участь в спільній транзитній системі згідно з положеннями 

Конвенції про процедуру загального транзиту, проте в самому тексті не 

передбачено приєднання України до цієї угоди. Тим не менш, в ст. 84 УА 

закріплене зобов’язання України щодо поступової адаптації до митного 

законодавства ЄС. Така адаптація здійснюється відповідно до стандартів ЄС, 

міжнародних стандартів та Додатка XV до УА. Крім того, відповідно до 

пунктів 453-474 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, Україна була зобов’язана до березня 2018 року здійснити 

низку заходів в сфері митного законодавства, беручи до уваги положення як 

Конвенції про процедуру спільного транзиту, так і Конвенції про спрощення 

формальностей у торгівлі товарами [151]. Серед таких зобов’язань можна 

вказати в якості прикладу такі: погодження термінології відповідно до 

зазначених вище конвенцій, визначення статусу документів і записів згідно з 

вимогами Конвенції про процедуру спільного транзиту, а також правила 

декларування транзиту відповідно до цієї Конвенції. 

В Додатку XV до УА зазначено, що Україна зобов’язана ввести режим 

спільного транзиту та запровадити SAD. Тобто, Україна не зобов’язується 

приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту, а лише 

виконати відповідні зобов’язання згідно з цією Конвенцією. Так, відповідно 

до п.1 ст. 2 Закону України «Про режим спільного транзиту та 

запровадження національної електронної транзитної системи» (набуття 

чинності 25.03. 2020 року) «метою цього Закону є імплементація положень 

Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року та 

Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 

1987 року відповідно до зобов’язань України, закріплених Угодою про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони, та впровадження електронної транзитної 
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системи для електронного обміну даними між митними органами України 

при режимі спільного транзиту» [161]. 

Чи можна в такому випадку стверджувати, що імплементація положень 

вказаних конвенцій в національне законодавство України є фактично 

приєднанням до них? Ні. З юридичної точки зору, приєднання до конвенції 

означає виконання вимог в рамках механізму приєднання, який передбачений 

в самій угоді, а також дотримання положень Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів. Наразі можна знайти неофіційні думки щодо 

«приєднання» України до Конвенції про процедуру спільного транзиту, але 

варто зрозуміти, що Україна зобов’язана імплементувати лише деякі 

положення конвенції, а метою такої імплементації є врахування в митному 

законодавстві України положень цих конвенцій лише в частині виконання 

зобов’язань відповідно до УА та додатків, навіть якщо це фактично означає 

виконання головної мети – приєднання до спільної транзитної системи ЄС. 

У ст. 15а (п.1) до Конвенції про процедуру спільного транзиту 

зазначено: 

«Будь-яка третя країна може стати Договірною стороною цієї 

Конвенції, якщо її запрошено депозитарієм Конвенції за рішенням 

Об’єднаного комітету» [162]. 

Як зазначається в документі «Стан та перспективи приєднання України 

до Конвенції про спільну транзитну процедуру, як це передбачено 

зобов’язаннями, що містяться в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС», 

підготовленому в рамках проекту програми Матра, імплементація положень 

цієї конвенції не передбачає фактичного приєднання нашої держави до неї 

[163]. 

Окрім названих вище міжнародних угод, варто назвати Метричну 

конвенцію від 23 травня 1875 року. 23 травня 2018 року Верховною Радою 

України був прийнятий Закон України «Про приєднання України до 

Метричної конвенції» [164]. Проаналізувавши положення УА, варто дійти 

висновку, що приєднання до зазначеної конвенції прямо не передбачене УА, 
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але відповідно до ст. 55 (2) (b) УА Україна та ЄС заохочують співпрацю між 

їхніми метрологічними організаціями. Окрім того, в пов’язаній з 

попередньою статтею, статті 56 (7) УА зазначено: 

«Україна у повному обсязі забезпечує участь відповідних національних 

органів у європейських та міжнародних організаціях зі стандартизації, 

законодавчої та фундаментальної метрології, оцінки відповідності, у тому 

числі з акредитації, відповідно до сфери її діяльності та статусу членства у 

цих організаціях». 

Варто підкреслити, що з 7 серпня 2018 року Україна набула членство в 

Міжнародному бюро ваг та мір, яке є міжнародною організацією, яка 

виникла внаслідок укладання Метричної конвенції. Розглядаючи правові 

аспекти укладення нових міжнародних угод, варто вказати на зобов’язання 

України укласти з ЄС Угоду про оцінку відповідності та прийнятність 

промислової продукції (далі – Угода ACAA).  

На відміну від Конвенції про спільну транзитну процедуру, Угода 

АСАА виступає Додатком до УА, оформленим в якості Протоколу до угоди 

та охоплює ті сектори, які зазначені в Додатку III до УА та повинні бути 

гармонізовані (ст. 57(3) УА). У пункті 201 Плану заходів з виконання Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС чітко встановлено завдання для 

відповідних центральних органів виконавчої влади зі строком виконання 20 

березня 2018 року: 

«Забезпечення проведення перевірки відповідності законодавства, 

стандартів та інфраструктури України до вимог ЄС з метою підписання 

Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів 

(Угода АСАА) для перших пріоритетних секторів промислової продукції» 

[151].  

Тобто, порівнюючи з Конвенцією про процедуру спільного транзиту, 

Угода АСАА визначена як такий документ, який Україна має на меті 

підписати та укласти в подальшому її. 
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Сама Угода АСАА є різновидом Угоди про взаємне визнання (MRAs), 

яка базується на узгодженні законодавчої системи та інфраструктури 

відповідної країни із законодавством Європейського Союзу. Метою Угоди 

АСАА є сприяння торгівлі товарами між Європейським Союзом і третіми 

країнами шляхом полегшення доступу на ринки. Це вид двосторонньої угоди, 

яка спрямована на те, щоб принести користь промисловості, забезпечивши 

більш легкий доступ до оцінки відповідності [165].  

Підписання Угоди АСАА є важливим кроком для України на шляху до 

повноцінного функціонування ЗВТ між нашою державою та ЄС, оскільки 

підписання і приєднання до цієї угоди є фактичним дозволом імпортувати 

вітчизняні товари до ЄС без додаткової їхньої сертифікації. Так, наприклад, 

Україна та ЄС погодилися застосовувати ті ж самі умови до торгівлі 

товарами в секторах, які вказані в Додатку III до УА, які застосовуються в 

торгівлі товарами між державами-членами ЄС (ст. 57(2) УА). 

Як зазначено в резюме звіту «Угода АСАА: інтеграція України до 

ринку промислових товарів ЄС», Угода АСАА з процедурної точки зору 

укладалася як Протокол до УА. Для успішного укладення цієї угоди потрібно 

отримати рішення Комітету асоціації у торговельному складі та Ради 

асоціації. А до отримання рішення Україна повинна виконати такі 

зобов’язання, як наприклад, приведення у відповідність до європейських 

стандартів національну інфраструктуру якості, прийняття національних 

гармонізованих стандартів щодо певних видів продукції [166]. 

Окрім укладення Угоди АСАА, іншим прикладом такого правового 

способу реалізації зобов’язань в рамках функціонування ЗВТ є укладення 

Угоди між Україною та Європейським Союзом про спільний авіаційний 

простір (далі – САА). Відповідно до ст. 137(1) УА, метою укладення САА є 

прогресивна лібералізація перевезень між Україною та ЄС і його державами-

членами. Згідно із Розпорядженням Кабінету міністрів України № 430-р від 

30 травня 2018 р. «Про схвалення Національної транспортної стратегії 

України на період до 2030 року» [167] підписання та реалізація Угоди про 
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спільний авіаційний простір з ЄС з одночасним проведенням двосторонніх 

переговорів щодо лібералізації авіаперевезень є одним із завдань 

Національної транспортної стратегії України в контексті забезпечення 

розвитку авіаційного транспорту та створення умов для сталого розвитку 

авіаційних перевезень. 

 

Підсумовуючи, слід стверджувати, що приєднання до міжнародних 

договорів, а також укладання нових міжнародних угод, на нашу думку, варто 

розглядати в якості окремого способу реалізації положень ЗВТ, оскільки 

взяття Україною зобов’язань в рамках УА обмежується не лише текстом, 

власне, самої угоди: такі зобов’язання містяться в додатках до УА, а також в 

інших міжнародних угодах (як наприклад, Метрична конвенція, Угода 

АСАА, Конвенція про процедуру спільного транзиту та Конвенція про 

спрощення формальностей у торгівлі товарами). Положення цих угод є тими 

необхідними векторами співпраці України з ЄС, які необхідні для успішного 

реформування національного законодавства в митній сфері та в сфері 

технічного регулювання. 

Нами досліджено, що поняття «приєднання» та «укладення» 

міжнародного договору не є тотожними, оскільки укладення означає все ж 

виконання відповідного алгоритму дій стосовно підготовки тексту угоди, її 

подальшого прийняття, підписання та надання згоди на її обов'язковість 

Верховною Радою України. Приєднання ж є формою міжнародного акта, 

який також наслідком має надання згоди України на обов’язковість для неї 

міжнародної угоди. В УА чітко не вказані положення про приєднання нашої 

держави до міжнародних угод, проте таке зобов’язання випливає з інших 

зобов’язань України: наприклад, приєднання України до Метричної 

конвенції зробило можливим її членство в Міжнародного бюро ваг та мір, 

що, в свою чергу, уможливлює та прискорює членство України в 

Міжнародній організації законодавчої метрології.  
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3.3. Правові засади моніторингу функціонування зони вільної 

торгівлі та його інституційний механізм. 

 

Ратифікація будь-якої міжнародної угоди передбачає такий правовий 

наслідок для сторін, як добросовісне дотримання та сумлінне виконання 

взятих сторонами такої угоди відповідних зобов’язань. 

Загальновідомий основоположний принцип міжнародного права pacta 

sunt servanda закріплений в ст. 2(2) Статуту Організації Об’єднаних Націй 

(далі – ООН): зміст вказаного пункту статті полягає в тому, що всі члени, які 

входять в цю організацію, виконують покладені на них за Статутом 

зобов’язання добросовісно [168].  

В Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються 

дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту 

Організації Об'єднаних Націй, яка прийнята резолюцією 2625 (XXV) 

Генеральної Асамблеї ООН від 24 жовтня 1970 року [169], зазначено, що 

кожна держава зобов’язана добросовісно виконувати свої зобов’язання 

відповідно до Статуту ООН, загальновизнаних принципів та норм 

міжнародного права, міжнародних угод. Крім цього, у випадку, коли 

зобов’язання за міжнародною угодою суперечать зобов’язанням згідно зі 

Статутом ООН, то переважну силу мають зобов’язання за Статутом ООН.  

Принцип pacta sunt servanda застосовується на всіх етапах життя 

договору після його вступу в силу [170] і таким чином підкреслює існування, 

застосування, тлумачення і виконання зобов'язань в міжнародному 

правовому порядку [171].  

Угода про асоціацію між Україною та ЄС є міжнародною угодою, яка 

укладена відповідно до норм та принципів міжнародного права і, таким 

чином, є обов’язковою для виконання як і ЄС та його державами-членами, 

так і Україною. Вказаний принцип добросовісного виконання зобов’язань в 

рамках ПВЗВТ можна тлумачити у широкому та вузькому сенсі: у 

загальному, широкому сенсі, у преамбулі до УА зазначено що Сторони 
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зобов’язуються забезпечити наближення українського законодавства до 

права ЄС згідно зі сферами, які вказані в УА, а також та забезпечити 

виконання цих зобов’язань. У вузькому ж сенсі, мова йде про дотримання 

зобов’язань, які випливають з членства в конкретній міжнародній організації, 

а саме – в СОТ. 

В ст. 40(1) УА вказано: 

«Сторони підтверджують свої права та зобов’язання, передбачені 

Статтею XIX ГАТТ 1994 та Угодою про спеціальні заходи, що міститься у 

Додатку 1А до Угоди СОТ (далі – Угода про спеціальні заходи)». 

Крім того, посилання на конкретні статті СОТ, а також спеціальні 

угоди, яка становлять систему права СОТ, містяться також в інших 

положеннях УА: статті 46, 47, 53, 54, 55, 58 тощо. 

Окрім такої вищеназваної організації як СОТ, в УА вказані й інші 

міжнародні організації: ОБСЄ, Рада Європи, Світовий банк, Організація 

економічного співробітництва і розвитку (далі – ОЕСР), Міжнародний 

валютний фонд (далі – МВФ), Європейська економічна комісія Організації 

Об’єднаних Націй тощо, Всесвітня митна організація (далі – ВМО). 

Що ж до міжнародних угод, які укладені в рамках членства в 

міжнародних організаціях, варто згадати такі, як Міжнародної конвенція про 

Гармонізовану систему опису та кодування товарів 1983 року, Міжнародну 

конвенцію про захист рослин 1997 року Продовольчої та 

сільськогосподарської організації ООН та міжнародних стандартів для 

фітосанітарних заходів, Митну конвенцію про міжнародне перевезення 

вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року, Міжнародна конвенція 

про узгодження умов проведення контролю вантажу на кордонах 1982 року 

тощо.  

Таким чином, аналізуючи застосування принципу pacta sunt servanda в 

контексті виконання зобов’язань відповідно до торговельної складової УА, 

слід узагальнити, що мова йде про зобов’язання, які закріплені в Додатках до 

УА або в положеннях УА. Тим не менш, взяті Україною зобов’язання, які 
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випливають із членства України в численних міжнародних організаціях та 

підписання Україною міжнародних угод є також проявом вказаного вище 

принципу, який хоч і не пов’язаний з укладенням УА, проте його реалізація 

можлива у більш вузькому контексті, який обмежується членством України в 

таких міжнародних організаціях.  

Перейшовши, власне, до розкриття ролі моніторингу торговельних 

положень УА та його місця в самій угоді, слід розглянути для початку 

доктринальні підходи до оцінки механізму моніторингу в рамках 

міжнародних договорів. 

Зокрема, у вступі наукової статті, автором якої є Ендрю Гузман [172], 

зазначено, що держави постійно укладають міжнародні угоди різного 

спрямування [173; 174]: деякі з цих договорів є офіційними договорами, в 

той час як інші не підпадають під цю класифікацію, будучи, таким чином, 

визначеними як «м'яке право» [175; 176]. Деякі держави включають в свої 

угоди процедури вирішення спорів, а інші ні [177; 178]. Інші ж держави 

передбачають складні механізми моніторингу, відсутні в інших угодах [179]
4
. 

Коли держави розробляють свої угоди, вони часто роблять вибір-наприклад, 

вибір м'якого права або рішення не включати положення про врегулювання 

спорів або моніторинг-відсутність таких положень лише послаблює силу і 

довіру до їх зобов'язань. 

Олівер Майєр та Клер Теннер [180] аналізують роль неурядових 

організацій в здійсненні моніторингу зобов’язань в рамках міжнародних 

угод: саме неурядові організації вносять унікальний внесок у моніторинг 

міжнародних угод. Їх сильні сторони дозволяють їм виявляти порушення 

договорів таким чином, що встановлені механізми перевірки не можуть цього 

зробити. Існує компроміс між політичною незалежністю і залученістю 

офіційних органів. З точки зору неурядових організацій, така участь дає певні 

переваги, такі як більш широкий доступ до інформації, що дозволяє їм більш 

точно оцінювати проблеми і потенційно підвищує якість їх роботи. Визнання 

                                                 
4
 ICCPR, 999 UNTS (1966) 171(1966), art. 40(1)(b), (4).  
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міжнародних організацій в якості партнерів надає їм додаткову легітимність і 

може залучити додаткове фінансування або членів. 

Наразі в українській правовій доктрині у вузькому сенсі не 

досліджувалися аспекти моніторингу договірних зобов’язань в рамках 

ПВЗВТ. Проте підписання УА та початок функціонування зони вільної 

торгівлі між Україною та ЄС зумовили більш детально дослідити правові 

засади моніторингу торговельної складової угоди. 

На нашу думку та, враховуючи положення про моніторинг в УА, 

моніторинг зобов’язань в рамках УА –це процес оцінки прогресу виконання 

Україною правових зобов’язань, які закріплені в Угоді про асоціацію, 

Додатках до угоди, а також в міжнародно-правових документах, пов’язаних з 

імплементацією положень угоди в національне законодавство. 

Отже, із вказаного визначення можна виокремити такі правові аспекти 

здійснення моніторингу: по-перше, моніторинг є процесом, тобто сукупністю 

послідовних дій, які здійснює уповноважений та компетентний суб’єкт. По-

друге, це дотримання принципу оцінки прогресу виконання нашої державою 

зобов’язань. Це означає, що дотримання чи недотримання виконання 

зобов’язань, які наявні в Додатках до УА, та які містять графіки 

впровадження конкретних положень правових актів ЄС, як наслідок, надає 

нові можливості для України поглибити торговельну співпрацю з ЄС, або ж 

призупиняє прогрес в рамках гармонізації торговельних положень. В будь-

якому випадку, головною метою проведення моніторингу є наближення 

законодавства до права ЄС(ст. 475(2)) УА. 

Слід наголосити, що адаптація національного законодавства до права 

ЄС є первинною метою нашої держави задля подальшої політичної асоціації 

та економічної інтеграції. В преамбулі до УА чітко закріплено зобов’язання 

України забезпечити поступову адаптацію до acquis ЄС. Основними 

правовими формами реалізації цього зобов’язання є правова гармонізація, 

транспозиція та приєднання до міжнародних договорів. Якщо ж розглядати 

форми здійснення моніторингу, потрібно звернутися до вже зазначеної ст. 
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475: у пункті 3 вказано, що моніторинг може відбуватися із залученням місій 

з перевірки на місцях та інститутів ЄС, органів і агентств, неурядових 

організацій, наглядових органів, незалежних експертів тощо. Іншою формою 

проведення моніторингу є надання звітності ЄС щодо прогресу із 

гармонізації до завершення перехідних періодів, визначених УА.  

Одним з ключових положень Угоди про асоціацію є концепція 

поступової гармонізації законодавства України до норм і стандартів ЄС. 

Крім того, встановлено конкретні терміни, протягом яких Україна повинна 

наблизити своє законодавство до відповідного законодавства ЄС. Ці терміни 

варіюються від 2 до 10 років після вступу угоди в силу. Інша концепція 

передбачає динамічну гармонізацію, оскільки законодавство ЄС не є 

статичним, а знаходиться в постійному розвитку. Таким чином, процес 

зближення буде динамічним і повинен йти в ногу з основними реформами 

ЄС, але пропорційно, з урахуванням здатності України здійснити зближення 

[181]. 

 

Важливо підкреслити, що оцінка прогресу виконання зобов’язань може 

здійснюватися окремо кожною Стороною, а може здійснюватися спільно.  

Оскільки торговельна частина УА є всеохоплюючою та поглибленою за 

своєю природою, інституційна складова моніторингу також має розгалужену 

структуру. Як нами раніше зазначалося, структурно Розділ IV УА 

поділяється на 15 глав, деякі з яких присвячені регулювання таких сфер, які 

не відносяться до «класичних» аспектів торговельної співпраці, які 

закріплені в більшості угод про зону вільної торгівлі, зокрема, торгівля 

енергоносіями або ж правові засади державної допомоги. 

В рамках УА чітко визначені органи, які відповідають за здійснення 

моніторингу за виконанням угоди. Відповідно до ст. 461 (1) Рада асоціації 

проводить моніторинг застосування і виконання УА, а також здійснює 

періодичний перегляд УА відповідно до цілей, визначених угодою. Згідно із 

ст. 475(5) у тому випадку, якщо і Україна, і ЄС узгодять свої позиції щодо 
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прийнятності виконання заходів, передбачених Розділом IV УА, Рада 

асоціації може погодитися на подальше відкриття ринку. Що ж означає 

«подальше відкриття ринку? В деяких главах УА (наприклад, в Главі 8 

«Державні закупівлі» або ж в Главі 7 «Поточні платежі та рух капіталу» 

зазначено, що успішна лібералізація ринку України з ринком ЄС, а саме – 

адаптація законодавства та виконання інших зобов’язань, є передумовою для 

більш глибокої економічної інтеграції. Зокрема, в ст. 145 (3) вказано: 

«Україна зобов’язується завершити лібералізацію операцій на рахунку 

операцій з капіталом і фінансовому рахунку платіжного балансу відповідно 

до рівня лібералізації в Стороні ЄС до дати надання режиму внутрішнього 

ринку у сфері фінансових послуг відповідно до статті 4(3) Додатка XVII до 

цієї Угоди. Позитивна оцінка законодавства України щодо руху капіталу, 

його впровадження і постійного дотримання відповідно до принципів, 

викладених у статті 4(3) Додатка XVII до цієї Угоди, є необхідною 

передумовою для будь-якого рішення Комітету з питань торгівлі щодо 

надання статусу внутрішнього ринку у сфері фінансових послуг». 

З пункту даної статті випливає, що ключовим фактором для подальшої 

інтеграції українського ринку капіталу до внутрішнього ринку є проведення 

успішного моніторингу. А в ст. 147 (3) зазначено, що Комітет асоціації у 

торговельному складі розглядає вжиті заходи, а також визначає умови щодо 

подальшої лібералізації до кінця п’ятого року з дати набрання чинності УА. 

Таким чином, окрім Ради асоціації, Комітет асоціації у торговельному складі 

з питань торгівлі також може здійснювати моніторинг виконання 

зобов’язань: наприклад, ст. 96 УА передбачено те, що саме цей комітет 

здійснює перегляд зобов’язань України у сфері транскордонного надання 

послуг. Цей перегляд означає оцінку рівня прогресу щодо транспонування, 

впровадження та застосування правових актів ЄС, які закріплені в Додатку 

XVII УА. В свою чергу, Комітет асоціації у торговельному складі 

складається з чотирьох підкомітетів: Підкомітет з управління санітарними та 

фітосанітарними заходами, Підкомітет митного співробітництва, Підкомітет 
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з питань географічних зазначень, Підкомітет з питань торгівлі та сталого 

розвитку.  

Кожен із вказаних підкомітетів уповноважений здійснювати 

моніторинг імплементації процесу адаптації законодавства відповідно до 

Додатків. Наприклад, згідно з ст. 74 (2) (а) Підкомітет з управління 

санітарними та фітосанітарними заходами «контролює імплементацію цієї 

Глави [санітарні та фітосанітарні заходи] та розглядає будь-яке питання 

стосовно цієї Глави, а також вивчає будь-які питання, що можуть 

виникати у зв’язку з її імплементацією». 

В свою чергу, підкомітет митного співробітництва здійснює 

моніторинг в митній сфері щодо кола таких питань, як митне та 

транскордонне митне співробітництво, технічна допомога, правила 

походження товарів, сприяння торгівлі, взаємна адміністративна допомога в 

митних справах (ст. 83УА). 

Крім вказаної інституційної структури, яка утворена згідно з УА, 

існують також і інші форми інституційного механізму моніторингу УА, 

зокрема мова йде про Урядовий офіс координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції [182]. До повноважень цієї установи належить 

планування, моніторинг та оцінка результативності виконання завдань у 

сфері європейської інтеграції, у тому числі з виконання УА [183]. Крім того, 

відповідно до пункту 4(1) Положення про Урядовий офіс координації 

європейської та євроатлантичної інтеграції, завданням Урядового офісу є 

проведення оцінки результативності виконання завдань у сферах 

європейської та євроатлантичної інтеграції, а також підготовка висновків, 

пропозицій, внесення рекомендацій для Прем’єр-міністра України, Віце-

прем’єр-міністра України, відповідального за європейську та євроатлантичну 

інтеграцію. 

Повертаючись до пояснення «подальшого відкриття ринку» варто 

надати посилання на ст. 154(1) УА, в якій закріплено положення про те, що 

ефективне і взаємне відкриття ринків України та ЄС має здійснюватись 
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поступово та одночасно. У пункті 2 цієї статті уточняється, що рішення 

стосовно подальшого відкриття ринку може здійснюватися на основі оцінки 

якості прийнятих нормативно-правових актів та застосування цих актів на 

практиці. 

Таким чином, варто зробити такі узагальнення щодо інтерпретації 

подальшого відкриття ринку: моніторинг УА означає як перегляд 

закріплених УА зобов’язань, так і надання оцінки в контексті прийняття 

нормативно-правових актів, які мають на меті гармонізацію законодавства, а 

також доцільності практичного застосування цих правових актів на практиці.  

Тобто, відкриття ринку ЄС залежить від проведення моніторингу, який, 

в свою чергу відбувається на основі закріплених УА положень щодо 

правових засад проведення гармонізації національного законодавства. В 

залежності від термінів виконання зобов’язань відкриття ринку може бути 

лише поступовим, оскільки УА передбачений так званий десятирічний 

перехідний період. І це зрозуміло, оскільки національне правове середовище 

на момент підписання УА було далеким від стандартів ЄС, прийнятих на 

основі численних директив та регламентів. 

Отже, моніторинг положень УА – це процес оцінки прогресу 

виконання Україною правових зобов’язань, які закріплені в Угоді про 

асоціацію, Додатках до угоди, а також в міжнародно-правових документах, 

пов’язаних з імплементацією положень угоди в національне законодавство. 

Невід’ємною складовою моніторингу є гармонізація законодавства з правом 

ЄС, а також інші форми правової реалізації. Обґрунтовуючи дане 

твердження, слід вказати на те, що головним завданням моніторингу є 

поступове відкриття ринку ЄС для українських постачальників послуг та 

товаровиробників, а це є неможливим без належної адаптації національного 

законодавства до права ЄС. Інституційний механізм моніторингу складається 

з таких органів, як Рада асоціації, Комітет асоціації та підкомітети – дані 

органи утворені відповідно до положень УА. Крім того, інституційний 

механізм моніторингу виконання УА представлений Урядовим офісом 
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координації європейської та євроатлантичної інтеграції, який є основним 

суб’єктом інформаційно-аналітичної системи, яка є єдиним інструментом 

планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди 

(п.4(28) Положення про Урядовий офіс координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції. 

 

Висновки до Розділу III. 

 

Характеризуючи способи реалізації ЗВТ, а також правові засади та 

інституційний механізм моніторингу ЗВТ в контексті Угоди про асоціацію, 

нами узагальнено, що основними правовими способами реалізації положень 

ЗВТ є гармонізація, приєднання до міжнародних договорів та укладання 

додаткових міжнародних угод, а також транспозиція. 

Проаналізовано, що зміст таких термінів, як «адаптація», 

«гармонізація», «наближення», «апроксимація», «зближення» має 

синонімічну правову природу, оскільки головною метою їхнього 

використання є створення таких правових умов, в рамках яких могли б 

однаково діяти суб’єкти як національного законодавства, так і законодавства 

ЄС. 

Окрема увага приділена правовим умовам застосування гармонізації. 

Гармонізація в рамках УА застосовується тоді, коли йдеться про наближення 

права України до директив ЄС, які зазначені в Додатках до Угоди про 

асоціацію, в той час, як доцільність застосування терміну «гармонізація» до 

регламентів є хибною, на нашу думку, в контексті правових відмінностей між 

регламентом і директивою в правовій доктрині ЄС. Застосування такого 

способу реалізації ЗВТ, як гармонізація, в рамках національного 

законодавства, полягає у тому, що процедура ухвалення рішень 

уповноваженими національними органами здійснюється згідно з 

внутрішніми регуляторними актами. 
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Проаналізовано, що наразі термін «транспозиція» є порівняно новим 

доктринальним поняттям, проте яке слід варто розглядати як окремий спосіб 

міжнародно-правового механізму реалізації ЗВТ з огляду на те, що 

транспозиція передбачає перенесення норм у відповідних правових актах ЄС 

в національне законодавство відповідно до зобов’язань УА, а результатом 

такого транспонування є поступове відкриття ринку ЄС.  

Запропоновано визначення моніторингу зобов’язань в рамках УА: 

Моніторинг зобов’язань в рамках УА –це процес оцінки прогресу 

виконання Україною правових зобов’язань, які закріплені в Угоді про 

асоціацію, Додатках до угоди, а також в міжнародно-правових документах, 

пов’язаних з імплементацією положень угоди в національне законодавство. 

Крім того, встановлено, що основною метою проведення моніторингу є 

поступове відкриття ринку ЄС для українських постачальників послуг та 

товаровиробників, а первинним правовим інструментом здійснення 

моніторингу є належна адаптація національного законодавства до права ЄС. 

Структурно інституційний механізм моніторингу поділяється на такі органи, 

як Рада асоціації, Комітет асоціації та підкомітети, які утворені відповідно до 

положень УА. 

Досліджено, що поглиблена політична асоціація і економічна 

інтеграція в рамках УА зумовили появу такого способу реалізації ЗВТ, як 

приєднання до міжнародних договорів. Крім того, що застосування даного 

способу обумовлено поглибленою економічною інтеграцією України до 

внутрішнього ринку ЄС, важливо додати, що ЄС є стороною всіх 

міжнародних конвенцій, зазначених в УА та додатках, а Україна зобов’язана 

приєднатися до них або імплементувати значну частину їхніх положень в 

національне законодавство.  
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ВИСНОВКИ 

 

Узагальнюючи дослідження міжнародно-правового механізму 

функціонування ЗВТ в рамках Угоди про асоціацію, варто зазначити, що 

наразі глобалізація є тим впливовим фактором, який стимулює держави до 

створення економічних інтеграційних об’єднань, особливе місце серед яких 

займають зони вільної торгівлі нового покоління. Глобалізація є водночас 

процесом та явищем, яке здійснює безпосередній вплив як на міжнародні 

економічні відносини, так і на національну економіку держав. В той самий 

час, не слід забувати про те, що інтенсифікація глобалізаційних процесів в 

результаті формує нові виклики для держав з огляду на появу нових форм 

економічної інтеграції та політичної асоціації. Це, зокрема, знаходить свій 

прояв в укладенні поглиблених та всеосяжних угод про створення зони 

вільної торгівлі, мегарегіональних угод та угод типу СОТ-екстра. Ці угоди, в 

свою чергу, спрямовані не лише на лібералізацію торгівлі товарами, 

транскордонного надання послуг, заснування підприємницької діяльності, 

зниження чи скасування мит на товари; йдеться про інші правові аспекти 

регулювання торговельної сфери, яка в рамках торговельних угод нового 

покоління не включає лише «класичні» торговельні питання, але й зачіпає 

такі області співпраці, як торгівля на користь сталого розвитку, 

інтелектуальна власність, державні закупівлі та конкуренція. 

Наведена вище класифікація торговельних угод нового покоління 

також зумовлена взаємодією положень цих угод із взятими зобов’язаннями 

держав відповідно до їхньої участі в СОТ, а також фактором розширеної 

торговельної співпраці та навіть політичної асоціації між зацікавленими 

учасниками. 

Нами встановлено, що під формою економічної інтеграції розуміється 

інтеграційне утворення митних територій, яким передбачено досягнення того 

чи іншого відповідного рівня лібералізації торгівлі між зацікавленими 

сторонами. Варто додати, що до класичних форм економічної інтеграції 
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належать преференційна торгівля із застосуванням преференційного режиму, 

зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз і 

повна економічна інтеграція (деякі науковці також розглядають політичний 

союз в якості найвищої форми не політичної, а економічної інтеграції). 

Важливого значення набуває абсолютно нова категорія так званих 

мегарегіональних торговельних угод, які характеризуються тим, що їхні 

положення спрямовані не лише на лібералізацію торгівлі між учасниками 

таких угод, а й містять стратегічні аспекти економічного та політичного 

спрямування для вчасного та швидкого реагування на сучасні глобалізаційні 

виклики. Це проявляється, в першу чергу, в тому, що регуляторна 

узгодженість є центральною складовою мегарегіональних угод. На відміну 

від класичних торговельних угод та навіть угод типу СОТ-екстра, така угода, 

як TTIP має на меті подолати нормативно-правові розбіжності між 

стандартами, існуючими в ЄС та США. У разі укладення цієї 

мегарегіональної угоди з наявним в ній інституційним механізмом, буде 

йтися про узгодженість та про встановлення(закріплення) на глобальному 

рівні торговельно-правових стандартів для учасників ринку, не обмеженого 

лише ринком ЄС та США.  

Розглянуто історичний огляд передумов співробітництва України та ЄС 

в контексті економічної інтеграції. Зазначено, що першим етапом політичної 

та економічної співпраці між Україною та ЄС слід вважити укладання Угоди 

про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими 

Співтовариствами та їх державами-членами від 1 березня 1998 році – саме ця 

угода була головним правовим інструментом співробітництва у цілій низці 

сфер до набуття чинності Угоди про асоціацію. Правові положення, які 

містилися в УПС, тим не менш, не являли собою достатній рівень 

торговельної лібералізації, а були спрямовані все ж на загальне просування 

України по шляху економічних реформ.  

Нами встановлено, що ПВЗВТ між Україною та ЄС відноситься нового 

покоління торговельних угод; положення ПВЗВТ містять блок норм 
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національного права, якими врегульована зовнішньоекономічна діяльність 

фізичних та юридичних осіб, торговельні положення acquis ЄС, відповідно до 

яких Україна зобов’язалася гармонізувати своє законодавство, а також норми 

та принципи, які складають правову систему Світової організації торгівлі. 

ПВЗВТ є центральним елементом Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС і являється частиною як національного законодавства України, так і 

правової системи Європейського Союзу.  

Досліджуючи організаційно-правову складову ПВЗВТ, нами 

запропонована така класифікація нормативно-правових блоків, з яких 

складається, власне, договірний механізм ПВЗВТ: 

- угоди, які складають правову систему СОТ; 

- угоди, та міжнародні документи, які регулюють митні питання; 

- договори, які регулюють питання транзиту і транспортування 

енергоносіїв; 

- договори та міжнародні документи, які регулюють питання захисту 

прав інтелектуальної власності; 

- угоди, які регулюють питання перевезення авіаційним транспортом; 

- угоди, в яких зазначені цілі торгівлі стану здоров’я тварин та статусу 

шкідників і регіональних умов; 

- деякі положення установчих договорів ЄС та вторинне законодавство 

ЄС, положення яких містять правові зобов’язання для України з метою їхньої 

подальшої імплементації до національного законодавства; 

- нормативно-правові акти України, спрямовані на імплементацію 

положень Угоди про асоціацію в частині торгівлі і питань, які пов’язані з 

торгівлею; 

- допоміжні правові інструменти, які спрямовані на виконання 

зобов’язань, взятих Україною в рамках реалізації ЗВТ між  Україною та ЄС; 

- Угода про асоціацію, додатки до неї та рішення органів асоціації. 

Інституційний механізм ПВЗВТ являє собою сукупність органів, 

утворених та функціонуючих в рамках УА, ціллю яких є здійснення 
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моніторингу взятих Сторонами угоди зобов’язань. Інституційний механізм 

УА ЄС з Україною варто розділити на два компоненти, які утворюють 

загальну систему інститутів, метою яких є виконання зобов’язань відповідно 

до УА, а саме – державний сектор, представлений «євроінтеграційними 

органами» як у якості органів виконавчої влади, так і самостійні інституції, 

та другий компонент – органи, утворені на основі положень Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС. 

Нами встановлено, що наразі існує необхідність перегляду таких 

нормативно-правових актів, які регулюють діяльність українських 

центральних органів виконавчої влади, а саме – положення про міністерства: 

наразі, не всі положення про міністерства містять норми щодо обов’язку з 

розроблення та здійснення заходів, зазначених в УА. Більше того, не у всіх 

положеннях закріплена норма щодо сприяння процесу євроінтеграції. 

Вирішенням цієї проблеми могло б бути внесення змін до відповідних 

нормативно-правових актів.  

Здійснюючи аналіз положень ПВЗВТ щодо реалізації виконання взятих 

зобов’язань, нами виокремлені такі правові способи реалізації зобов’язань 

відповідно до УА, як гармонізація законодавства України з правом ЄС, 

приєднання до міжнародних договорів та укладення нових міжнародних 

угод, моніторинг функціонування ЗВТ. 

Нами встановлено, що гармонізація в рамках УА застосовується тоді, 

коли мова йде про наближення права України до директив ЄС, які зазначені в 

Додатках УА. Особливості здійснення гармонізації національного 

законодавства полягають у тому, що процедура ухвалення рішень 

уповноваженими національними органами відбувається відповідно до 

внутрішніх регуляторних актів.  

Іншим способом реалізації взятих Україною зобов’язань в рамках УА є 

приєднання до міжнародних договорів та укладення нових міжнародних 

угод. На підставі аналізу положень Розділу IV ПВЗВТ нами узагальнено, що 

поняття «приєднання» та «укладення» міжнародного договору не є 



183 

 

тотожними, оскільки укладення означає виконання відповідного алгоритму 

дій стосовно підготовки тексту угоди, її подальшого прийняття, підписання 

та надання згоди на її обов'язковість Верховною Радою України. Приєднання 

ж є формою міжнародного акта, який також наслідком має надання згоди 

України на обов’язковість для неї міжнародної угоди.  

Аналізуючи правові аспекти здійснення моніторингу виконання 

зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію, нами запропоновано таке 

визначення моніторингу в рамках УА: це процес оцінки прогресу виконання 

Україною правових зобов’язань, які закріплені в Угоді про асоціацію, 

Додатках до угоди, а також в міжнародно-правових документах, пов’язаних з 

імплементацією положень угоди в національне законодавство. 

Крім того, нами проаналізовано правові передумови для більш глибокої 

економічної інтеграції, яка проявляється у подальшому відкритті 

внутрішнього ринку ЄС для українських виробників та постачальників 

послуг: встановлено, що ключовим фактором для подальшої інтеграції, 

зокрема, українського ринку капіталу до внутрішнього ринку є проведення 

успішного моніторингу, а рішення стосовно подальшого відкриття ринку 

може здійснюватися на основі оцінки якості прийнятих нормативно-правових 

актів та застосування цих актів на практиці. 

Здійснені нами висновки та узагальнення щодо міжнародно-правового 

механізму функціонування ЗВТ між Україною та ЄС, крім теоретичного, 

мають і практичне значення, оскільки можуть бути враховані в ході: 

- формування євроінтеграційного вектору зовнішньої політики 

України, спрямованого на потенційне членство України в Європейському 

Союзу; 

- вдосконалення інституційного механізму ЗВТ в контексті діяльності 

структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, які 

відповідальні за наближення національного законодавства України до права 

ЄС; 
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- розроблення в рамках національного законодавства офіційного 

глосарію таких правових термінів, як «гармонізація», «наближення 

законодавства», «нормативно-правова апроксимація», «адаптація 

законодавства» та «транспонування»; 

- викладання у вищих учбових закладах, роботи над підручниками, 

навчальними посібниками, методологічними підходами до викладання права 

Європейського Союзу; 

- подальша підготовки кадрів в Україні у сфері європейської інтеграції. 
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Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Резнічук М.С. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом. Журнал порівняльного і європейського права. 

Електронне фахове видання. 2016. № 4. С. 53-65. 

2. Резнічук М.С. Теоретичні засади економічної інтеграції. Журнал 

порівняльного і європейського права. Електронне фахове видання. 2018. 

Вересень. С. 57-66. 

 

Статті в іноземних наукових фахових виданнях: 

1. Резничук М.С. Гармонизация как способ правовой реализации ЗСТ в 

контексте Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским 

Союзом. Legea și viața. 2019. 8/2 (332). C. 92-96. 

2. Резнічук М.С. Правові засади та інституційний механізм 

моніторингу ПВЗВТ в контексті Угоди про асоціацію. Evropský politický a 

právní diskurz. 2019. Vol. 6. Iss. 6. С. 124-129. 

 

Розділ у колективній монографії: 

1. Резнічук М.С. Сучасні тенденції укладання угод про зону вільної 

торгівлі між Європейським Союзом та іншими державами. Становлення та 

розвиток науки європейського права в Україні. Liber Amicorum до 70-річчя 

проф. В.Муравйова: монографія. Київ: Одеса: Фенікс, 2017. С. 68-87. 

 

Тези наукових доповідей: 

1. Резнічук М.С. Проблеми імплементації положень про санітарні та 

фітосанітарні заходи в рамках Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом. Право Європейського Союзу: сучасний стан, виклики 
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відносин: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих 

вчених (м. Київ, 26 жовтня 2017 р.). Київ: Інститут міжнародних відносин, 

2017. Ч. 1. С. 82-85. (форма участі – очна). 

3. Резнічук М.С. Використання української моделі зони вільної торгівлі 

з Європейським Союзом в контексті Brexit. Інтеграція юридичної науки і 

практики в сучасних умовах: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Запоріжжя, 24-25 серпня 2018 р.). Запоріжжя: Класичний 

приватний університет, 2018. С. 109-111. (форма участі – заочна). 

4. Резнічук М.С. Договірний механізм функціонування ЗВТ в рамках 

Угоди про асоціацію. Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern 

stage: International scientific and practical conference (Arad, Romania, January 

25-26, 2019). Arad: Izdevnieciba Baltija Publishing, 2019. С. 636-639. (форма 

участі – заочна). 

5. Резнічук М.С. Значення Лісабонського договору для Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС. Еволюція Європейського Союзу: основні 

виклики сучасності та перспективи: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (м. Київ, 3 грудня 2019 р.). Журнал європейського і 

порівняльного права. Електронне фахове видання. 2019. 2019/11 (3/4). С. 89-

92. (форма участі – очна).  
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Додаток Б 

Центральні органи 

виконавчої влади 

Нормативно-

правовий 

документ, яким 

регулюється 

діяльність у сфері 

євроінтеграції 

Основні завдання 

Кабінет міністрів 

України 

1.Закон України 

«Про Кабінет 

міністрів України 

від 11.01.2019 № 

794-VII 

2. Постанова КМУ 

від 4 жовтня 2017 

року № 759
5
 

- розроблення та здійснення 

заходів з виконання УА, інших 

міжнародних договорів 

України та домовленостей між 

Україною та Європейським 

Союзом; 

- співробітництво між 

Україною та Європейським 

Союзом, а також державами 

членами Європейського 

Союзу відповідно до їх 

повноважень за Договором 

про функціонування 

Європейського Союзу; 

-адаптація законодавства 

України до права 

Європейського Союзу (acquis 

ЄС); 

- виконання міжнародних 

договорів України і 

домовленостей між Україною 

та Європейським Союзом; 

 

- залучення та використання 

міжнародної допомоги 

Європейського Союзу та 

інших донорів, спрямованої на 

                                                 
5
 Відсилання до статей 1, 21 Закону України «Про Кабінет міністрів України від 11.01.2019 № 794-VII 
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підтримку виконання завдань; 

- інформування громадськості; 

- залучення громадян до 

процесу прийняття Кабінетом 

Міністрів України, іншими 

органами виконавчої влади 

відповідних рішень; 

- кадрове забезпечення органів 

виконавчої влади, навчання, 

підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

державних службовців і 

посадових осіб органів 

місцевого  

самоврядування (відповідно до 

пункту 3(1) Постанови КМУ 

від 4 жовтня 2017 року № 

759); 

Урядовий офіс 

координації 

європейської та 

євроатлантичної 

інтеграції 

1. Постанова КМУ 

від 4 жовтня 2017 

року № 759; 

2.Положення про 

Урядовий офіс 

координації 

європейської та 

євроатлантичної 

інтеграції. 

- координація діяльності 

органів виконавчої влади з 

розроблення та здійснення 

заходів, спрямованих на 

виконання УА; 

- координація процесу 

адаптації законодавства 

України до права 

Європейського Союзу (acquis 

ЄС) та стандартів і 

рекомендацій НАТО; 

 

- планування, моніторингу та 

оцінки результативності 

виконання завдань у сфері 

європейської інтеграції, у тому 
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числі з виконання Угоди; 

- координація діяльності 

органів виконавчої влади з 

розроблення проектів 

законодавчих та інших 

нормативно-правових актів, 

спрямованих на виконання 

УА, інших міжнародних 

договорів України з питань 

європейської інтеграції і 

домовленостей між Україною 

та ЄС; 

-удосконалення системи та 

механізму координації 

діяльності органів виконавчої 

влади у сферах європейської 

та євроатлантичної інтеграції; 

-проведення оцінки (за 

результатами щоквартального 

та щорічного моніторингу 

виконання Угоди) 

результативності виконання 

завдань у сферах європейської 

та євроатлантичної інтеграції 

та готує Прем’єр-міністрові 

України, Віце-прем’єр-

міністрові України, до 

компетенції якого віднесено 

питання європейської та 

євроатлантичної інтеграції, 

висновки, подає відповідні 

рекомендації та пропозиції, у 

тому числі щодо оновлення 

плану заходів з виконання УА 

тощо. 

Міністерство юстиції Положення про - забезпечення моніторингу та 
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України (спеціальний 

підрозділ, 

відповідальний за 

євроінтеграцію 

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції) 

Міністерство 

юстиції України. 

оцінювання програмних 

заходів на предмет 

відповідності стратегічним 

пріоритетам та основним 

етапам реалізації, визначеним 

Мін’юстом, Програмою 

діяльності Кабінету Міністрів 

України, планам пріоритетних 

дій Уряду, іншим документам 

державної політики, 

положенням Угоди про 

асоціацію; 

- реалізація розділу ІІІ 

«Юстиція, свобода та безпека» 

та в інших сферах виконання 

Угоди про асоціацію, 

забезпечення діяльності 

підкомітету «Юстиція, 

свобода та безпека» Комітету 

асоціації Україна ЄС, інших 

міжнародних договорів 

України з питань європейської 

інтеграції, віднесених до 

компетенції Мін’юсту [184]. 

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства України 

(спеціальний підрозділ, 

відповідальний за 

євроінтеграцію -

відсутній) 

Положення про 

Міністерство 

аграрної політики 

та продовольства 

України 

Департамент правової та 

законопроектної роботи 

Міністерства аграрної 

політики та продовольства 

України разом із 

заінтересованими 

структурними підрозділами 

Міністерства бере участь у 

заходах щодо адаптації 

законодавства України до 

законодавства Європейського 

Союзу (п. 3.11. Положення 

про Департамент правової та 
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законопроектної роботи 

Міністерства аграрної 

політики та продовольства 

України. 

Міністерство екології 

та природних ресурсів 

України(спеціальний 

підрозділ, 

відповідальний за 

євроінтеграцію 

Департамент стратегії 

та європейської 

інтеграції та 

функціонуючий в 

рамках його діяльності 

відділ європейської 

інтеграції) 

Положення про 

Міністерство 

екології та 

природних 

ресурсів України 

- бере участь у здійсненні 

заходів щодо адаптації 

законодавства України до 

законодавства ЄС (згідно з п. 

4(79) Положення); 

Міністерство 

економічного розвитку 

і торгівлі 

України(спеціальний 

підрозділ, 

відповідальний за 

євроінтеграцію 

Департамент 

міжнародного 

торговельно-

економічного 

співробітництва та 

європейської інтеграції 

та функціонуюче в 

рамках його діяльності 

управління 

співробітництва з ЄС) 

1.Положення про 

Міністерство 

економічного 

розвитку і торгівлі 

України; 

2. Положення про 

департамент 

міжнародного 

торговельно-

економічного 

співробітництва та 

європейської 

інтеграції [185]. 

- забезпечення і координація 

виконання українською 

стороною зобов'язань за 

міжнародними договорами 

України з ЄС в торговельно-

економічній сфері; 

-підготовка позиції 

української сторони щодо 

розвитку договірних відносин 

з питань економічного, 

торговельного та 

секторального співробітництва 

між Україною та ЄС; 

-моніторинг торговельно-

економічних відносин України 

та ЄС; 

-моніторинг виконання Угоди 

про асоціацію між Україною 

та ЄС в торговельно-
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економічні сфері в частині 

відповідальності 

Мінекономрозвитку; 

-виконання функцій 

секретаріату, інформаційне, 

аналітичне та організаційне 

забезпечення діяльності 

української частини Комітету 

асоціації Україна ЄС у 

торговельному складі; 

-виконання функцій 

контактного пункту для 

оперативного обміну 

інформацією в рамках 

реалізації положень розділу IV 

"Торгівля і питання, пов'язані з 

торгівлею" Угоди про 

асоціацію між Україною та 

ЄС; 

-участь в діяльності 

українських частин 

спеціальних підкомітетів, 

секторальних діалогах, 

утворених Комітетом асоціації 

Україна ЄС у торговельному 

складі в рамках розділу V 

"Економічне і галузеве 

співробітництво" Угоди про 

асоціацію між Україною та 

ЄС; 

-участь у роботі двосторонніх 

та багатосторонніх органів 

формату Україна держави-

члени ЄС [186]; 

Міністерство 

енергетики та вугільної 

Положення про 

Міністерство 

відсутні положення щодо 

завдань, покладених на 
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промисловості 

України(спеціальний 

підрозділ, 

відповідальний за 

євроінтеграцію –

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської інтеграції 

та функціонуюча в 

рамках його діяльності 

Експертна група з 

питань зовнішньої 

енергетичної політики, 

європейської та 

євроатлантичної 

інтеграції) 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України 

Міністерство в частині 

євроінтеграції, зокрема 

виконання зобов’язань 

відповідно до УА; 

Міністерство 

закордонних справ 

України(спеціальний 

підрозділ, 

відповідальний за 

євроінтеграцію -

Департамент 

Європейського Союзу 

та НАТО) 

 -участь у формуванні та 

реалізації державної політики, 

спрямованої на інтеграцію 

України в європейський 

політичний, економічний, 

безпековий, правовий простір, 

набуття членства в 

Європейському Союзі та в 

Організації 

Північноатлантичного 

договору (п.3(9) Положення); 

-забезпечує реалізацію в 

межах повноважень, 

передбачених законом, 

державної політики у сфері 

європейської інтеграції та 

євроатлантичного 

співробітництва(п.3(17) 

Положення); 

-виконує функції Головного 
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центру реєстрації документів 

НАТО та Центральної 

реєстратури документів з 

обмеженим доступом 

Європейського Союзу(п.3(19) 

Положення); 

Міністерство 

інформаційної 

політики України 

(спеціальний підрозділ, 

відповідальний за 

євроінтеграцію -Сектор 

з питань європейської 

інтеграції) 

Положення про 

Міністерство 

інформаційної 

політики України 

-участь у реалізації заходів 

галузевого співробітництва з 

Європейським Союзом та в 

роботі з адаптації 

законодавства України до 

законодавства Європейського 

Союзу; 

-розроблення пропозицій щодо 

стратегічного планування в 

межах компетенції 

співробітництва з ЄС на 

державному та регіональному 

рівнях;  

-участь у експертному 

супроводженні 

євроінтеграційної складової 

програмних документів Уряду 

України, інших цільових, 

галузевих програм усіх рівнів; 

-залучення міжнародного 

досвіду процесів європейської 

інтеграції, у тому числі на 

основі участі у відповідних 

дослідженнях;  

-розроблення пропозицій щодо 

вдосконалення механізму 

взаємодії центральних органів 

виконавчої влади з питань 

євроінтеграції України, 

включаючи співробітництво з 
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інституціями ЄС [187]. 

Міністерство 

інфраструктури 

України (спеціальний 

підрозділ, 

відповідальний за 

євроінтеграцію -

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції) 

Положення про 

Міністерство 

інфраструктури 

України 

-затверджує і виконує 

прогнозні і програмні 

документи з питань розвитку 

та розбудови національної 

транспортної мережі 

(міжнародних транспортних 

коридорів) в Україні, 

забезпечує інтеграцію 

національної транспортної 

системи до європейської та 

світової транспортних мереж 

(п.4(9) Положення); 

-затверджує порядок 

проведення конкурсу та видачі 

дозвільних документів 

Європейської конференції 

міністрів транспорту, та інших 

дозволів, передбачених 

міжнародними договорами 

України (п.4(13) Положення); 

- забезпечує відповідно до 

законодавства виконання 

зобов’язань за міжнародними 

договорами України та їх 

імплементацію в національне 

законодавство, виконання УА, 

підготовку пропозицій щодо 

укладення, припинення чи 

зупинення дії, денонсації та 

приєднання до міжнародних 

договорів України з питань 

транспорту, дорожнього 

господарства та поштового 

зв’язку (п.4(17) Положення); 

- здійснює заходи щодо 
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забезпечення інтеграції 

національної системи 

морського та річкового 

транспорту до європейської та 

світової транспортних систем 

(п.4(53) Положення); 

Міністерство фінансів 

України (спеціальний 

підрозділ, 

відповідальний за 

євроінтеграцію -

Директорат 

стратегічного 

планування та 

європейської 

інтеграції) 

Положення про 

Міністерство 

фінансів України 

- здійснює заходи (у тому 

числі фінансові операції) щодо 

забезпечення виконання 

фінансових та інших 

зобов’язань держави, що 

випливають із членства 

України у міжнародних 

фінансових організаціях згідно 

з угодами про вступ України 

до Міжнародного валютного 

фонду, Міжнародного банку 

реконструкції та розвитку, 

Міжнародної фінансової 

корпорації, Міжнародної 

асоціації розвитку та 

Багатостороннього агентства 

по гарантіях інвестицій, із 

членства в Європейському 

банку реконструкції та 

розвитку, у Чорноморському 

банку торгівлі та розвитку, з 

рамкових угод між Україною 

та Північним інвестиційним 

банком, між Україною та 

Європейським інвестиційним 

банком, між Урядом України 

та Північною екологічною 

фінансовою корпорацією 

(п.4(58) Положення). 

Джерело: складено автором 

 


