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народних депутатів України та представників місцевого самоврядування шляхом 
проведення серії семінарів-круглих столів та інших заходів.

Цю публікацію було створено за підтримки Європейського Союзу. За зміст 
публікації повну відповідальність несе ГО “Лабораторія законодавчих ініціатив“. Зміст 
публікації не є відображенням офіційної позиції Європейського Союзу

Європейський Союз об’єднує  28 країн-членів, які вирішили поступово об’єднати 
свої знання, ресурси та долі. Протягом 50 років свого розширення вони разом 
побудували простір стабільності, демократії та сталого розвитку, водночас утверджуючи 
культурне розмаїття, толерантність та індивідуальні свободи.

Європейський Союз прагне розділити свої досягнення та цінності з країнами та 
людьми за межами своїх кордонів
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1.1. Загальна характеристика Угоди про асоціацію

Угода про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Со-
юзом, Європейським Співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-чле-
нами, з іншої сторони (далі – Угода) ви-
значає якісно новий формат відносин з 
ЄС на принципах «політичної асоціації та 
економічної інтеграції» та є стратегічним 
орієнтиром системних реформ в Україні.

З початком застосування Угоди з Укра-
їною, ЄС започаткував процес укладення 
нового типу угод про асоціацію з країна-
ми-сусідами, які за своїм змістом охо-
плюватимуть максимально широке коло 
питань взаємного інтересу та пропонува-
тимуть поглиблену співпрацю на основі 

принципу обумовленості (conditionality)1 .
Угода є унікальним двостороннім до-

кументом, який виходить далеко за рам-
ки угод про асоціацію, які були укладені 
ЄС свого часу з країнами Центральної та 
Східної Європи. Угоду можна розглядати 
як важливий крок на шляху наближення в 
перспективі до наступного етапу – укла-
дення договору про вступ до ЄС. Угода за 
своїм обсягом і тематичним охопленням є 
найбільшим міжнародно-правовим доку-
ментом за всю історію України та найбіль-
шим міжнародним договором з третьою 
країною, коли-небудь укладеним ЄС.

1 Можливість переходу до нових етапів інте-
грації за умови виконання попередніх завдань

Угода складається із преамбули та семи розділів: 
1. «Загальні принципи»; 
2. «Політичний діалог та реформи, політична асоціація, співробітництво та кон-

вергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики»; 
3. «Юстиція, свобода та безпека»; 
4. «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею»;
5. «Економічне та галузеве співробітництво»; 
6. «Фінансове співробітництво»; 
7. «Інституційні, загальні та прикінцеві положення». 
Угода містить 486 статей, 44 додатки, 3 протоколи. 
Також до Угоди додано одну декларацію, вчинену Україною.

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ 
УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ

Укладаючи угоди про асоціацію, Європейський Союз пропо-
нує своїм партнерам найбільш глибокий рівень співпраці, який він 
може надати третім країнам.

Масштабність та комплексність змісту Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС підтверджують доволі поширену тезу, що з на-
бранням чинності Угода може стати основою та орієнтиром для 
потужних комплексних і системних політичних, соціально-еконо-
мічних, правових та інституційних реформ в Україні. Таким чином, 
повна реалізація Угоди забезпечить незворотність європейської ін-
теграції України та підтвердить остаточність вибору європейської 
моделі суспільного та економічного розвитку, зробленого україн-
ськими громадянами. 

Рис. 1 Програмні документи у сфері євроінтеграційної політики України

Угода про асоціацію 
Україна - ЄС

Порядок денний 
Асоціації Україна-ЄС

План заходів з 
імплементації Угоди 
(2014-2017)

Плани імплементації 
актів права ЄС

Програма дій Уряду

План заходів з 
виконання
Програми дій Уряду
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Преамбула Угоди констатує, що 
Україна є європейською країною, яка 
поділяє спільну історію та цінності з ЄС. 
Відзначається європейська ідентичність 
нашої держави та існування широкого 
громадянського консенсусу навколо її 
європейського вибору. Наголошено на 
визнанні Європейським Союзом євро-
пейських прагнень України та її європей-
ського вибору. 

У преамбулі також наголошено 
на відданості сторін дотриманню всіх 
положень Статуту ООН та принципів і 

зобов’язань, прийнятих в рамках ОБСЄ, а 
також на повазі до принципів незалежнос-
ті, суверенітету, територіальної цілісності 
та непорушності кордонів.

Стаття 1 Угоди власне встановлює 
асоціацію між Україною та ЄС і його дер-
жавами-членами, а також визначає цілі 
асоціації 1.

1 Оскільки стаття 1 Угоди не підлягає тим-
часовому застосуванню і набуде чинності лише 
після завершення ратифікації Угоди всіма держа-
вами-членами ЄС (див. пункт 1.4 далі), то наразі 
між Україною та ЄС відсутні відносини асоціації, а 
Україна не є асоційованою країною.

Також Угода має своєю метою за-
провадження умов для дедалі більш тісно-
го співробітництва в інших сферах спіль-
ного інтересу, а отже Сторони можуть 
поширити відносини асоціації по суті на 
будь-яке питання.

Таким чином, відносини асоціації 
України та ЄС ґрунтуються на логіці інте-
грації, що передбачає прагнення нама-
гатися спільно здійснювати свої суверенні 
повноваження.

1.2. Основний зміст Угоди

Першою серед цілей асоціації визначено сприяння поступовому зближенню 
України та ЄС, базуючись на спільних цінностях і тісних привілейованих зв’язках, а та-
кож поглибленню участі України в політиках, програмах і агенствах ЄС.

Решта цілей УА виокремлено за галузевою ознакою і стосуються таких сфер:
1. політичний діалог та реформи: забезпечити необхідні рамки для посиленого 

політичного діалогу в усіх сферах спільного інтересу;
2. зовнішня політика та безпека: сприяти, зберігати і зміцнювати мир та безпеку 

в регіональному та міжнародному вимірі у відповідності до принципів Статуту 
ООН, Гельсінського Заключного Акту ОБСЄ і цілей Паризької хартії для нової Єв-
ропи;

3. торговельно-економічна співпраця: запровадити умови для посилених еконо-
мічних та торгівельних відносин, які вестимуть до поступової інтеграції України 
до внутрішнього ринку ЄС, у тому числі завдяки створенню поглибленої і все-
осяжної зони вільної торгівлі, і підтримувати зусилля України щодо завершення 
переходу до діючої ринкової економіки, у тому числі шляхом поступового на-
ближення законодавства до законодавства ЄС;

4. юстиція, свобода та безпека: посилювати співробітництво у цій сфері, з ме-
тою забезпечення верховенства права і поваги до прав людини і основополож-
них свобод.

Значення Угоди про асоціацію для 
України слід розглядати крізь призму двох 
напрямів: по-перше, поступової інтегра-
ції України до ЄС, а, по-друге, стратегії 
розвитку України.

Під «асоціацією» у праві міжнарод-
них організацій прийнято розуміти залу-
чення певної держави до участі в міжна-
родній організації, яка за обсягом прав та 
обов’язків такої держави є в будь-якому ви-
падку вужчим від повноправного членства. 
Проте у Євросоюзі не існує асоційова-
ного членства. Тому укладання угоди про 
асоціацією з третьою країною не надає 
такій країні будь-яких прав та обов’язків 
держави-члена ЄС. Відповідно, не варто 
говорити про «асоційоване членство», – 
натомість слід надавати перевагу термі-
нам «асоційована країна» та «відносини 
асоціації».

З іншого боку, Угода про асоціацію 
– особлива угода у системі договорів Єв-
ропейського Союзу. Вона укладається від-
повідно до статті 217 Договору про функ-
ціонування ЄС. Відповідно до існуючої 
практики, у випадку укладення угоди про 
асоціацію з європейською державою в 
розумінні статті 49 Договору про Європей-
ський Союз, така угода може трактуватись 
як така, що готує відповідну країну до всту-
пу в ЄС. Угоди про асоціацію – це угоди 
з множинністю учасників на стороні ЄС: 
Європейський Союз, Європейське співто-
вариство з атомної енергії (Євратом) та 28 
держав-членів ЄС.

Угодам про асоціацію притаман-
не створення «особливих привілейованих 
з ЄС відносин та можливість, принаймні 
до певної міри, брати участь у системі 

Союзу»2, що дозволяє асоційованій країні 
долучатися до реалізації завдань, покла-
дених на Європейський Союз. Крім того, 
згідно з існуючою судовою практикою уго-
ди про асоціацію характеризуються тим, 
що значна частина їх положень визнають-
ся нормами прямої дії, що дозволяє фі-
зичним і юридичним особам отримувати 
захист своїх прав, передбачених в угодах, 
у судових органах держав-членів ЄС і су-
дах самого ЄС. 

На сьогодні ЄС продовжує дотриму-
ватися позиції, що Угода про асоціацію з 
Україною «не визначає наперед і зали-
шає відкритим майбутній розвиток відно-
син Україна – ЄС», тобто не передбачає, 
але й не виключає майбутнього членства 
України в ЄС.

Водночас зміст Угоди однозначно 
свідчить, що в економічній площині вона 
має інтеграційний характер: за результа-
тами імплементації Угоди Україна інтегру-
ється у внутрішній ринок ЄС і зможе підійти 
до виконання Копенгагенських та Мадрид-
ських критеріїв членства в Євросоюзі.

У свою чергу, термін «політична асо-
ціація» в контексті особливостей угод про 
асоціацію, описаних вище, означає до-
сягнення особливих відносин, заснованих 
на спільних цінностях, цілях та завданнях, 
визначених в установчих договорах ЄС.

2  Рішення Суду ЄС від 30 вересня 1987 р. у 
справі 12/86 «Demirel» (European Court Reports, 
1987, p. 3719, para. 9). 
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Преамбула Угоди констатує, що 
Україна є європейською країною, яка 
поділяє спільну історію та цінності з ЄС. 
Відзначається європейська ідентичність 
нашої держави та існування широкого 
громадянського консенсусу навколо її 
європейського вибору. Наголошено на 
визнанні Європейським Союзом євро-
пейських прагнень України та її європей-
ського вибору. 

У преамбулі також наголошено 
на відданості сторін дотриманню всіх 
положень Статуту ООН та принципів і 

зобов’язань, прийнятих в рамках ОБСЄ, а 
також на повазі до принципів незалежнос-
ті, суверенітету, територіальної цілісності 
та непорушності кордонів.

Стаття 1 Угоди власне встановлює 
асоціацію між Україною та ЄС і його дер-
жавами-членами, а також визначає цілі 
асоціації 1.

1 Оскільки стаття 1 Угоди не підлягає тим-
часовому застосуванню і набуде чинності лише 
після завершення ратифікації Угоди всіма держа-
вами-членами ЄС (див. пункт 1.4 далі), то наразі 
між Україною та ЄС відсутні відносини асоціації, а 
Україна не є асоційованою країною.

Також Угода має своєю метою за-
провадження умов для дедалі більш тісно-
го співробітництва в інших сферах спіль-
ного інтересу, а отже Сторони можуть 
поширити відносини асоціації по суті на 
будь-яке питання.

Таким чином, відносини асоціації 
України та ЄС ґрунтуються на логіці інте-
грації, що передбачає прагнення нама-
гатися спільно здійснювати свої суверенні 
повноваження.

1.2. Основний зміст Угоди

Першою серед цілей асоціації визначено сприяння поступовому зближенню 
України та ЄС, базуючись на спільних цінностях і тісних привілейованих зв’язках, а та-
кож поглибленню участі України в політиках, програмах і агенствах ЄС.

Решта цілей УА виокремлено за галузевою ознакою і стосуються таких сфер:
1. політичний діалог та реформи: забезпечити необхідні рамки для посиленого 

політичного діалогу в усіх сферах спільного інтересу;
2. зовнішня політика та безпека: сприяти, зберігати і зміцнювати мир та безпеку 

в регіональному та міжнародному вимірі у відповідності до принципів Статуту 
ООН, Гельсінського Заключного Акту ОБСЄ і цілей Паризької хартії для нової Єв-
ропи;

3. торговельно-економічна співпраця: запровадити умови для посилених еконо-
мічних та торгівельних відносин, які вестимуть до поступової інтеграції України 
до внутрішнього ринку ЄС, у тому числі завдяки створенню поглибленої і все-
осяжної зони вільної торгівлі, і підтримувати зусилля України щодо завершення 
переходу до діючої ринкової економіки, у тому числі шляхом поступового на-
ближення законодавства до законодавства ЄС;

4. юстиція, свобода та безпека: посилювати співробітництво у цій сфері, з ме-
тою забезпечення верховенства права і поваги до прав людини і основополож-
них свобод.

Значення Угоди про асоціацію для 
України слід розглядати крізь призму двох 
напрямів: по-перше, поступової інтегра-
ції України до ЄС, а, по-друге, стратегії 
розвитку України.

Під «асоціацією» у праві міжнарод-
них організацій прийнято розуміти залу-
чення певної держави до участі в міжна-
родній організації, яка за обсягом прав та 
обов’язків такої держави є в будь-якому ви-
падку вужчим від повноправного членства. 
Проте у Євросоюзі не існує асоційова-
ного членства. Тому укладання угоди про 
асоціацією з третьою країною не надає 
такій країні будь-яких прав та обов’язків 
держави-члена ЄС. Відповідно, не варто 
говорити про «асоційоване членство», – 
натомість слід надавати перевагу термі-
нам «асоційована країна» та «відносини 
асоціації».

З іншого боку, Угода про асоціацію 
– особлива угода у системі договорів Єв-
ропейського Союзу. Вона укладається від-
повідно до статті 217 Договору про функ-
ціонування ЄС. Відповідно до існуючої 
практики, у випадку укладення угоди про 
асоціацію з європейською державою в 
розумінні статті 49 Договору про Європей-
ський Союз, така угода може трактуватись 
як така, що готує відповідну країну до всту-
пу в ЄС. Угоди про асоціацію – це угоди 
з множинністю учасників на стороні ЄС: 
Європейський Союз, Європейське співто-
вариство з атомної енергії (Євратом) та 28 
держав-членів ЄС.

Угодам про асоціацію притаман-
не створення «особливих привілейованих 
з ЄС відносин та можливість, принаймні 
до певної міри, брати участь у системі 

Союзу»2, що дозволяє асоційованій країні 
долучатися до реалізації завдань, покла-
дених на Європейський Союз. Крім того, 
згідно з існуючою судовою практикою уго-
ди про асоціацію характеризуються тим, 
що значна частина їх положень визнають-
ся нормами прямої дії, що дозволяє фі-
зичним і юридичним особам отримувати 
захист своїх прав, передбачених в угодах, 
у судових органах держав-членів ЄС і су-
дах самого ЄС. 

На сьогодні ЄС продовжує дотриму-
ватися позиції, що Угода про асоціацію з 
Україною «не визначає наперед і зали-
шає відкритим майбутній розвиток відно-
син Україна – ЄС», тобто не передбачає, 
але й не виключає майбутнього членства 
України в ЄС.

Водночас зміст Угоди однозначно 
свідчить, що в економічній площині вона 
має інтеграційний характер: за результа-
тами імплементації Угоди Україна інтегру-
ється у внутрішній ринок ЄС і зможе підійти 
до виконання Копенгагенських та Мадрид-
ських критеріїв членства в Євросоюзі.

У свою чергу, термін «політична асо-
ціація» в контексті особливостей угод про 
асоціацію, описаних вище, означає до-
сягнення особливих відносин, заснованих 
на спільних цінностях, цілях та завданнях, 
визначених в установчих договорах ЄС.

2  Рішення Суду ЄС від 30 вересня 1987 р. у 
справі 12/86 «Demirel» (European Court Reports, 
1987, p. 3719, para. 9). 
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Процес створення ЗВТ передбачає 
комплексну програму наближення зако-
нодавства України до права ЄС. Це спри-
ятиме створенню гармонізованого пра-
вового поля для забезпечення діяльності 
суб’єктів підприємництва, усуненню нета-
рифних (технічних) бар’єрів у торгівлі між 
Україною та ЄС, розширенню доступу 
українських товарів та послуг до внутріш-
нього ринку ЄС, гармонізації митних про-
цедур та підвищенню ефективності діяль-
ності митних органів, переоснащенню та 
модернізації вітчизняних підприємств, під-
вищенню конкурентоспроможності вітчиз-

няної продукції у зв’язку з адаптацією до 
нових стандартів та технічних вимог, роз-
ширенню номенклатури товарів та послуг 
на внутрішньому ринку, стимулюванню 
розвитку конкуренції та обмеженню мо-
нополізму, збільшенню обсягів іноземних 
інвестицій в економіку України, підвищен-
ню ефективності розміщення трудових 
ресурсів, зменшенню нетарифних об-
межень у торгівлі сільськогосподарською 
продукцією в рамках співробітництва у 
сфері санітарних та фітосанітарних за-
ходів тощо.

Переговори щодо укладення «нової 
посиленої угоди» між Україною та ЄС, яка 
повинна замінити Угоду про партнерство 
і співробітництво 1994 року, розпочались 
у березні 2007 року і тривали більше п’яти 
років.

Назва угоди була попередньо узго-
джена міністрами закордонних справ 
країн ЄС 22 липня 2008 року на засіданні 
Ради ЄС і схвалена під час саміту Украї-
на – ЄС у вересні цього ж року в Парижі. 
Сторони проголосили, що нова посилена 
угода буде угодою про асоціацію і вклю-
чатиме положення про створення погли-
бленої та всеосяжної зони вільної торгівлі.

Про завершення переговорів Україна 
та ЄС оголосили під час саміту Україна 
– ЄС у Києві 19 грудня 2011 року, 
що означало закінчення 
роботи у форматі 
пленарних за-
сідань і 

робочих груп переговорних делегацій. 
Підписання Угоди відбулося в два етапи: 
21 березня 2014 р. була підписана «полі-
тична частина» Угоди, яку від імені Украї-
ни підписав Прем’єр-міністр А. Яценюк, 
27 червня 2014 р. Президент України під-
писав «економічну та секторальну части-
ну» Угоди, тобто розділи III, IV, V та VI. При 
цьому обидві підписані частини тексту 
Угоди становлять «єдиний документ (ін-
струмент)», тобто два підписання 
не означало, що підписано 
два міжнародних до-
говори.

1.3. Укладення та набрання чинності Угодою про асоціацію

Ратифікація 
Угоди Верховною 
Радою України та 
Європарламентом 
16 вересня 2014 
року

Прийняття 
Плану заходів з 
імплементації 
Угоди 
17 вересня 2014 
року

Інавгураційне 
засідання Ради 
Асоціації 
15 грудня 2014 
року

Інавгураційне 
засідання 
Парламентського 
комітету Асоціації
24 лютого 2014 
року

Саміт Україна-ЄС
ІІ кв. 2015 року

Засідання 
Комітету 
Асоціації
ІІ кв. 2015 року

У Розділі І «Загальні принципи» визна-
чено, що в основі асоціації лежать прин-
ципи поваги до демократичних принципів, 
прав людини і основоположних свобод, 
верховенства права, суверенітету й те-
риторіальної цілісності, непорушності 
кордонів, вільної ринкової економіки, за-
безпечення належного врядування, а та-
кож протидія розповсюдженню зброї ма-
сового знищення, боротьба з корупцією 
та різними формами транснаціональної 
організованої злочинності й тероризму, 
сприяння сталому розвитку. 

Таким чином, Україна та ЄС визна-
ють, що спільні цінності, на яких побудо-
ваний Європейський Союз, також є осно-
вними елементами Угоди про асоціацію, 
а також те, що політична асоціація і еконо-
мічна інтеграція України з ЄС залежатиме 
від прогресу в імплементації Угоди, а та-
кож від досягнень України в забезпеченні 
поваги до спільних цінностей і прогресу в 
наближенні з ЄС у політичній, економічній 
і правовій сферах.

Крім того, основними елементами 
Угоди буде поширення поваги до принци-
пів суверенітету і територіальної ціліснос-
ті, непорушності кордонів і незалежності, 
а також протидія розповсюдженню зброї 
масового знищення, пов’язаних з нею ма-
теріалів та засобів її доставки. 

Відповідно до статті 478 Угоди пору-
шення однією із її Сторін будь-якого осно-
вного елементу Угоди дозволяє іншій Сто-
роні у відповідь призупинити виконання 
Угоди.

Розділ ІІ «Політичний діалог та ре-
форми, політична асоціація, співробітни-
цтво та конвергенція у сфері зовнішньої 
та безпекової політики» визначає, що 
Сторони розвиватимуть політичний діалог 
у всіх сферах, які становлять спільний ін-
терес, та з метою поступового зближення 
їхніх позицій з питань зовнішньої політики, а 
також безпеки та оборони.

Перераховано форми проведення 
політичного діалогу, включаючи саміти, зу-

стрічі на рівні міністрів, політичних дирек-
торів, парламентарів, посадових осіб ви-
сокого рівня, експертів військових структур 
тощо. 

Розділ ІІІ «Юстиція, свобода та без-
пека» встановлює однією з цілей асоціації 
зміцнення співпраці в галузі правосуддя, 
свободи та безпеки з метою посилення 
верховенства права та поваги до прав лю-
дини й основоположних свобод.

Норми щодо співпраці з питань пра-
восуддя, свободи та безпеки умовно мож-
на об’єднати за такими шістьма напря-
мами: 1) верховенство права та повага 
до прав і свобод людини; 2) захист персо-
нальних даних; 3) співробітництво у сфері 
міграції, притулку та управління кордона-
ми; 4) вільний рух осіб; 5) правоохоронна 
співпраця, зокрема боротьба зі злочин-
ністю, у т.ч. організованою, незаконним 
обігом наркотиків, тероризмом; 6) право-
ва співпраця з цивільних та кримінальних 
справ.

Передбачена Розділом IV «Торгівля і 
питання, пов’язані з торгівлею» поглиблена 
та всеосяжна зона вільної торгівлі (далі – ЗВТ) 
визначає правову базу для лібералізації пе-
реміщення товарів, послуг, капіталів, част-
ково робочої сили між Україною та ЄС, а 
також регуляторного наближення, спрямо-
ваного на поступове входження економіки 
України до внутрішнього ринку ЄС.

ЗВТ, з одного боку, є інструментом 
системних реформ у торговельно-еконо-
мічних сферах (правила походження то-
варів; інструменти торговельного захисту; 
санітарні та фітосанітарні заходи; митна 
сфера; торговельні відносини в енерге-
тичній сфері; заснування компаній; визна-
ння кваліфікації надавачів послуг; рух ка-
піталів та платежів; конкурентна політика, 
антимонопольні заходи та державна до-
помога; права інтелектуальної власності; 
державні закупівлі тощо), а з іншого боку, 
забезпечуватиме поступову інтеграцію 
економіки України до внутрішнього ринку 
ЄС.
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Процес створення ЗВТ передбачає 
комплексну програму наближення зако-
нодавства України до права ЄС. Це спри-
ятиме створенню гармонізованого пра-
вового поля для забезпечення діяльності 
суб’єктів підприємництва, усуненню нета-
рифних (технічних) бар’єрів у торгівлі між 
Україною та ЄС, розширенню доступу 
українських товарів та послуг до внутріш-
нього ринку ЄС, гармонізації митних про-
цедур та підвищенню ефективності діяль-
ності митних органів, переоснащенню та 
модернізації вітчизняних підприємств, під-
вищенню конкурентоспроможності вітчиз-

няної продукції у зв’язку з адаптацією до 
нових стандартів та технічних вимог, роз-
ширенню номенклатури товарів та послуг 
на внутрішньому ринку, стимулюванню 
розвитку конкуренції та обмеженню мо-
нополізму, збільшенню обсягів іноземних 
інвестицій в економіку України, підвищен-
ню ефективності розміщення трудових 
ресурсів, зменшенню нетарифних об-
межень у торгівлі сільськогосподарською 
продукцією в рамках співробітництва у 
сфері санітарних та фітосанітарних за-
ходів тощо.

Переговори щодо укладення «нової 
посиленої угоди» між Україною та ЄС, яка 
повинна замінити Угоду про партнерство 
і співробітництво 1994 року, розпочались 
у березні 2007 року і тривали більше п’яти 
років.

Назва угоди була попередньо узго-
джена міністрами закордонних справ 
країн ЄС 22 липня 2008 року на засіданні 
Ради ЄС і схвалена під час саміту Украї-
на – ЄС у вересні цього ж року в Парижі. 
Сторони проголосили, що нова посилена 
угода буде угодою про асоціацію і вклю-
чатиме положення про створення погли-
бленої та всеосяжної зони вільної торгівлі.

Про завершення переговорів Україна 
та ЄС оголосили під час саміту Україна 
– ЄС у Києві 19 грудня 2011 року, 
що означало закінчення 
роботи у форматі 
пленарних за-
сідань і 

робочих груп переговорних делегацій. 
Підписання Угоди відбулося в два етапи: 
21 березня 2014 р. була підписана «полі-
тична частина» Угоди, яку від імені Украї-
ни підписав Прем’єр-міністр А. Яценюк, 
27 червня 2014 р. Президент України під-
писав «економічну та секторальну части-
ну» Угоди, тобто розділи III, IV, V та VI. При 
цьому обидві підписані частини тексту 
Угоди становлять «єдиний документ (ін-
струмент)», тобто два підписання 
не означало, що підписано 
два міжнародних до-
говори.

1.3. Укладення та набрання чинності Угодою про асоціацію

Ратифікація 
Угоди Верховною 
Радою України та 
Європарламентом 
16 вересня 2014 
року

Прийняття 
Плану заходів з 
імплементації 
Угоди 
17 вересня 2014 
року

Інавгураційне 
засідання Ради 
Асоціації 
15 грудня 2014 
року

Інавгураційне 
засідання 
Парламентського 
комітету Асоціації
24 лютого 2014 
року

Саміт Україна-ЄС
ІІ кв. 2015 року

Засідання 
Комітету 
Асоціації
ІІ кв. 2015 року

У Розділі І «Загальні принципи» визна-
чено, що в основі асоціації лежать прин-
ципи поваги до демократичних принципів, 
прав людини і основоположних свобод, 
верховенства права, суверенітету й те-
риторіальної цілісності, непорушності 
кордонів, вільної ринкової економіки, за-
безпечення належного врядування, а та-
кож протидія розповсюдженню зброї ма-
сового знищення, боротьба з корупцією 
та різними формами транснаціональної 
організованої злочинності й тероризму, 
сприяння сталому розвитку. 

Таким чином, Україна та ЄС визна-
ють, що спільні цінності, на яких побудо-
ваний Європейський Союз, також є осно-
вними елементами Угоди про асоціацію, 
а також те, що політична асоціація і еконо-
мічна інтеграція України з ЄС залежатиме 
від прогресу в імплементації Угоди, а та-
кож від досягнень України в забезпеченні 
поваги до спільних цінностей і прогресу в 
наближенні з ЄС у політичній, економічній 
і правовій сферах.

Крім того, основними елементами 
Угоди буде поширення поваги до принци-
пів суверенітету і територіальної ціліснос-
ті, непорушності кордонів і незалежності, 
а також протидія розповсюдженню зброї 
масового знищення, пов’язаних з нею ма-
теріалів та засобів її доставки. 

Відповідно до статті 478 Угоди пору-
шення однією із її Сторін будь-якого осно-
вного елементу Угоди дозволяє іншій Сто-
роні у відповідь призупинити виконання 
Угоди.

Розділ ІІ «Політичний діалог та ре-
форми, політична асоціація, співробітни-
цтво та конвергенція у сфері зовнішньої 
та безпекової політики» визначає, що 
Сторони розвиватимуть політичний діалог 
у всіх сферах, які становлять спільний ін-
терес, та з метою поступового зближення 
їхніх позицій з питань зовнішньої політики, а 
також безпеки та оборони.

Перераховано форми проведення 
політичного діалогу, включаючи саміти, зу-

стрічі на рівні міністрів, політичних дирек-
торів, парламентарів, посадових осіб ви-
сокого рівня, експертів військових структур 
тощо. 

Розділ ІІІ «Юстиція, свобода та без-
пека» встановлює однією з цілей асоціації 
зміцнення співпраці в галузі правосуддя, 
свободи та безпеки з метою посилення 
верховенства права та поваги до прав лю-
дини й основоположних свобод.

Норми щодо співпраці з питань пра-
восуддя, свободи та безпеки умовно мож-
на об’єднати за такими шістьма напря-
мами: 1) верховенство права та повага 
до прав і свобод людини; 2) захист персо-
нальних даних; 3) співробітництво у сфері 
міграції, притулку та управління кордона-
ми; 4) вільний рух осіб; 5) правоохоронна 
співпраця, зокрема боротьба зі злочин-
ністю, у т.ч. організованою, незаконним 
обігом наркотиків, тероризмом; 6) право-
ва співпраця з цивільних та кримінальних 
справ.

Передбачена Розділом IV «Торгівля і 
питання, пов’язані з торгівлею» поглиблена 
та всеосяжна зона вільної торгівлі (далі – ЗВТ) 
визначає правову базу для лібералізації пе-
реміщення товарів, послуг, капіталів, част-
ково робочої сили між Україною та ЄС, а 
також регуляторного наближення, спрямо-
ваного на поступове входження економіки 
України до внутрішнього ринку ЄС.

ЗВТ, з одного боку, є інструментом 
системних реформ у торговельно-еконо-
мічних сферах (правила походження то-
варів; інструменти торговельного захисту; 
санітарні та фітосанітарні заходи; митна 
сфера; торговельні відносини в енерге-
тичній сфері; заснування компаній; визна-
ння кваліфікації надавачів послуг; рух ка-
піталів та платежів; конкурентна політика, 
антимонопольні заходи та державна до-
помога; права інтелектуальної власності; 
державні закупівлі тощо), а з іншого боку, 
забезпечуватиме поступову інтеграцію 
економіки України до внутрішнього ринку 
ЄС.
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З 1 листопада 2014 року тимчасово 
застосовуються такі розділи/статті Угоди:

– Розділ І «Загальні принципи»;
– Розділ ІІ «Політичний діалог та ре-

форми, політична асоціація, співробітни-
цтво та конвергенція у сфері зовнішньої 
та безпекової політики»: стаття 4 «Цілі по-
літичного діалогу», стаття 5 «Форуми для 
проведення політичного діалогу», стаття 6 
«Діалог та співпраця з питань внутрішніх 
реформ»;

– Розділ ІІІ «Юстиція, свобода та без-
пека»: стаття 14 «Верховенство права, по-
вага до прав людини та основних свобод», 
стаття 19 «Рух осіб»;

– Розділ V «Економічне та сектораль-
не співробітництво»: 

– Глава 1 «Енергетична співпраця, 
включаючи ядерні питання» (за винятком 
статті 338(k) (щодо просування Механізму 
спільного запровадження Кіотського про-
токолу до Рамкової конвенції Організації 
Об’єднаних Націй про зміну клімату 1997 
року), статей 339 (щодо обміну інформа-
цією та досвідом) та 342 (щодо співпраці 
у сфері цивільного використання ядерної 
енергії); 

– Глава 6 «Довкілля» (за винятком 
статей 361 (сфери співпраці), 362(1)(с) 
(планування подолання наслідків стихій-
них лих та інших надзвичайних ситуацій), 
364 (співпраця у сфері цивільного захис-
ту), 365(а) (розвиток всеосяжної стратегії 
у сфері навколишнього середовища) та 
365(с) (розвиток та імплементація політики 
з питань зміни клімату);

– Глава 7 «Транспорт» (за винятком 
статей 368(3) (обмін інформацією і спіль-
ну діяльність на регіональному та міжна-
родному рівнях), 369(а) (розвиток сталої 
національної транспортної політики) та 

369(d) (приєднання до відповідних між-
народних транспортних організацій та 
угод). При цьому посилання у статті 369(с) 
на «розвиток стратегій фінансування на 
стратегій фінансування, спрямованих на 
утримання, усунення перешкод у пропус-
кній здатності та розвиток неповної інфра-
структури» не створює будь-яких фінансо-
вих зобов’язань для держав-членів ЄС; 

– Глава 12 «Фінансові послуги»; 
– Глава 17 «Сільське господарство 

та розвиток сільських територій» (за ви-
нятком статті 404(h) щодо посилення гар-
монізації з питань, які обговорюються в 
рамках міжнародних організацій); 

– Глава 18 «Політика у галузі рибаль-
ства та морська політика» (за виключен-
ням статей 410(b) (ініціативи щодо пере-
вірки та контролю рибальської діяльності 
шляхом використання необхідного облад-
нання для спостереження), 411 (співробіт-
ництво щодо інтегрованої морської полі-
тики);

– Глава 20 «Захист прав споживачів»;
– Глава 26 «Співробітництво з питань 

громадянського суспільства»;
– Глава 28 «Участь в програмах та 

агентствах ЄС»;
– Стаття 353 щодо поступового на-

ближення до структури оподаткування, ви-
значеної у праві ЄС;

– Стаття 428 щодо поступового на-
ближення законодавства та практики до 
принципів права ЄС, зокрема у сфері 
інфекційних хвороб, служби крові, тран-
сплантації тканин і клітин, а також тютюну; 

– Розділ VI «Фінансове співробітни-
цтво та положення щодо боротьби із 
шахрайством»;

– Розділ VIІ «Інституційні, загальні та 
прикінцеві положення» за винятком статті 

16 вересня 2014 р. синхронно Верхо-
вна Рада України ратифікувала, а Євро-
пейський Парламент надав згоду на укла-
дання Угоди про асоціацію від імені ЄС.

Українська Сторона передала до 
депозитарію Угоди (Генерального секре-
таріату Ради ЄС) ратифікаційні грамоти 
і завершила таким чином всі внутрішньо-
державні процедури.

Відповідно до прикінцевих положень 
Угоди набрання нею чинності в цілому від-
будеться після завершення ратифікації 
Угоди всіма державами – членами ЄС та 
передачі до депозитарію відповідних рати-

фікаційних грамот. Станом на 17 березня 
2015 р. Угода ратифікована чотирнадцять-
ма державами-членами ЄС: Румунія – 2 
липня 2014 р., Литва – 8 липня 2014 р., Латвія 
– 14 липня 2014 р., Болгарія – 24 липня 2014 
р., Мальта – 21 серпня 2014 р., Словаччина 
– 24 вересня 2014 р., Естонія – 4 листопада 
2014 р., Угорщина та Швеція – 26 листопа-
да 2014 р., Польща – 28 листопада 2014 р., 
Чехія – 10 грудня 2014 р., Хорватія – 12 груд-
ня 2014 р., Данія – 18 грудня 2014 р., Ірлан-
дія – 28 січня 2015 р.

Процедура ратифікації УА держа-
вами-членами ЄС може тривати кілька 
років. Наприклад, все ще частково чинна 
Угода про партнерство і співробітництво 
між Україною та ЄС і його державами-
членами, яка була підписана 1994 року, 
набула чинності лише у 1998 році.

У зв’язку з цим, ЄС традиційно прак-
тикує тимчасове застосування укладених 
ним міжнародних угод шляхом тимчасо-
вого застосування окремих її положень.

Відповідно до статті 486 Угоди обсяг 
тимчасового застосування визначаєть-
ся Стороною ЄС, у зв’язку з чим Радою 
ЄС схвалені рішення від 17 березня 2014 
р. № 2014/295/EU, від 23 червня 2014 р. № 
2014/668/EU та від 29 вересня 2014 р. № 
2014/691/EU.

Офіційне повідомлення від Сторони 
ЄС про обсяг тимчасового застосування 
Угоди було надіслано вербальною нотою 
Генерального секретаріату Ради ЄС від 
30 вересня 2014 р. № SGS14/12029.

Враховуючи передачу Українською 
Стороною 27 вересня 2014 р. ратифіка-
ційної грамоти до депозитарію, відповідно 

до статті 486 Угоди тимчасове застосуван-
ня Угоди розпочалося з 1 листопада 2014 
року.

Європейський Союз офіційно поін-
формував Українську Сторону, що тим-
часово ЄС та Україна будуть застосову-
вати окремі частини Угоди, однак тільки в 
тій мірі, в якій вони охоплюють питання, що 
належать до компетенції Європейського 
Союзу, зокрема окремі статті Розділів І-ІІІ, 
V, VI, VII. 1

Крім самої Угоди з 1 листопада 2014 
р. також будуть застосуватися деякі додат-
ки та протоколи до неї: додатки ХХVI, ХХVІІ, 
XXVIII – XXXVI, XXXVIII – XLI, XLIII – XLIV, Про-
токол III.

Тимчасове застосування Розділу IV 
«Торгівля та пов’язані з торгівлею питання», 
який містить положення про створення по-
глибленої та всеосяжної зони вільної торгів-
лі між Україною та ЄС, має розпочатися з 
1 січня 2016 року.

1 Детальна інформація щодо частин Угоди, 
які підлягають тимчасовому застосуванню, наво-
диться у вставці «Тимчасове застосування Угоди 
про асоціацію»

1.4. Тимчасове застосування Угоди про асоціацію
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З 1 листопада 2014 року тимчасово 
застосовуються такі розділи/статті Угоди:

– Розділ І «Загальні принципи»;
– Розділ ІІ «Політичний діалог та ре-

форми, політична асоціація, співробітни-
цтво та конвергенція у сфері зовнішньої 
та безпекової політики»: стаття 4 «Цілі по-
літичного діалогу», стаття 5 «Форуми для 
проведення політичного діалогу», стаття 6 
«Діалог та співпраця з питань внутрішніх 
реформ»;

– Розділ ІІІ «Юстиція, свобода та без-
пека»: стаття 14 «Верховенство права, по-
вага до прав людини та основних свобод», 
стаття 19 «Рух осіб»;

– Розділ V «Економічне та сектораль-
не співробітництво»: 

– Глава 1 «Енергетична співпраця, 
включаючи ядерні питання» (за винятком 
статті 338(k) (щодо просування Механізму 
спільного запровадження Кіотського про-
токолу до Рамкової конвенції Організації 
Об’єднаних Націй про зміну клімату 1997 
року), статей 339 (щодо обміну інформа-
цією та досвідом) та 342 (щодо співпраці 
у сфері цивільного використання ядерної 
енергії); 

– Глава 6 «Довкілля» (за винятком 
статей 361 (сфери співпраці), 362(1)(с) 
(планування подолання наслідків стихій-
них лих та інших надзвичайних ситуацій), 
364 (співпраця у сфері цивільного захис-
ту), 365(а) (розвиток всеосяжної стратегії 
у сфері навколишнього середовища) та 
365(с) (розвиток та імплементація політики 
з питань зміни клімату);

– Глава 7 «Транспорт» (за винятком 
статей 368(3) (обмін інформацією і спіль-
ну діяльність на регіональному та міжна-
родному рівнях), 369(а) (розвиток сталої 
національної транспортної політики) та 

369(d) (приєднання до відповідних між-
народних транспортних організацій та 
угод). При цьому посилання у статті 369(с) 
на «розвиток стратегій фінансування на 
стратегій фінансування, спрямованих на 
утримання, усунення перешкод у пропус-
кній здатності та розвиток неповної інфра-
структури» не створює будь-яких фінансо-
вих зобов’язань для держав-членів ЄС; 

– Глава 12 «Фінансові послуги»; 
– Глава 17 «Сільське господарство 

та розвиток сільських територій» (за ви-
нятком статті 404(h) щодо посилення гар-
монізації з питань, які обговорюються в 
рамках міжнародних організацій); 

– Глава 18 «Політика у галузі рибаль-
ства та морська політика» (за виключен-
ням статей 410(b) (ініціативи щодо пере-
вірки та контролю рибальської діяльності 
шляхом використання необхідного облад-
нання для спостереження), 411 (співробіт-
ництво щодо інтегрованої морської полі-
тики);

– Глава 20 «Захист прав споживачів»;
– Глава 26 «Співробітництво з питань 

громадянського суспільства»;
– Глава 28 «Участь в програмах та 

агентствах ЄС»;
– Стаття 353 щодо поступового на-

ближення до структури оподаткування, ви-
значеної у праві ЄС;

– Стаття 428 щодо поступового на-
ближення законодавства та практики до 
принципів права ЄС, зокрема у сфері 
інфекційних хвороб, служби крові, тран-
сплантації тканин і клітин, а також тютюну; 

– Розділ VI «Фінансове співробітни-
цтво та положення щодо боротьби із 
шахрайством»;

– Розділ VIІ «Інституційні, загальні та 
прикінцеві положення» за винятком статті 

16 вересня 2014 р. синхронно Верхо-
вна Рада України ратифікувала, а Євро-
пейський Парламент надав згоду на укла-
дання Угоди про асоціацію від імені ЄС.

Українська Сторона передала до 
депозитарію Угоди (Генерального секре-
таріату Ради ЄС) ратифікаційні грамоти 
і завершила таким чином всі внутрішньо-
державні процедури.

Відповідно до прикінцевих положень 
Угоди набрання нею чинності в цілому від-
будеться після завершення ратифікації 
Угоди всіма державами – членами ЄС та 
передачі до депозитарію відповідних рати-

фікаційних грамот. Станом на 17 березня 
2015 р. Угода ратифікована чотирнадцять-
ма державами-членами ЄС: Румунія – 2 
липня 2014 р., Литва – 8 липня 2014 р., Латвія 
– 14 липня 2014 р., Болгарія – 24 липня 2014 
р., Мальта – 21 серпня 2014 р., Словаччина 
– 24 вересня 2014 р., Естонія – 4 листопада 
2014 р., Угорщина та Швеція – 26 листопа-
да 2014 р., Польща – 28 листопада 2014 р., 
Чехія – 10 грудня 2014 р., Хорватія – 12 груд-
ня 2014 р., Данія – 18 грудня 2014 р., Ірлан-
дія – 28 січня 2015 р.

Процедура ратифікації УА держа-
вами-членами ЄС може тривати кілька 
років. Наприклад, все ще частково чинна 
Угода про партнерство і співробітництво 
між Україною та ЄС і його державами-
членами, яка була підписана 1994 року, 
набула чинності лише у 1998 році.

У зв’язку з цим, ЄС традиційно прак-
тикує тимчасове застосування укладених 
ним міжнародних угод шляхом тимчасо-
вого застосування окремих її положень.

Відповідно до статті 486 Угоди обсяг 
тимчасового застосування визначаєть-
ся Стороною ЄС, у зв’язку з чим Радою 
ЄС схвалені рішення від 17 березня 2014 
р. № 2014/295/EU, від 23 червня 2014 р. № 
2014/668/EU та від 29 вересня 2014 р. № 
2014/691/EU.

Офіційне повідомлення від Сторони 
ЄС про обсяг тимчасового застосування 
Угоди було надіслано вербальною нотою 
Генерального секретаріату Ради ЄС від 
30 вересня 2014 р. № SGS14/12029.

Враховуючи передачу Українською 
Стороною 27 вересня 2014 р. ратифіка-
ційної грамоти до депозитарію, відповідно 

до статті 486 Угоди тимчасове застосуван-
ня Угоди розпочалося з 1 листопада 2014 
року.

Європейський Союз офіційно поін-
формував Українську Сторону, що тим-
часово ЄС та Україна будуть застосову-
вати окремі частини Угоди, однак тільки в 
тій мірі, в якій вони охоплюють питання, що 
належать до компетенції Європейського 
Союзу, зокрема окремі статті Розділів І-ІІІ, 
V, VI, VII. 1

Крім самої Угоди з 1 листопада 2014 
р. також будуть застосуватися деякі додат-
ки та протоколи до неї: додатки ХХVI, ХХVІІ, 
XXVIII – XXXVI, XXXVIII – XLI, XLIII – XLIV, Про-
токол III.

Тимчасове застосування Розділу IV 
«Торгівля та пов’язані з торгівлею питання», 
який містить положення про створення по-
глибленої та всеосяжної зони вільної торгів-
лі між Україною та ЄС, має розпочатися з 
1 січня 2016 року.

1 Детальна інформація щодо частин Угоди, 
які підлягають тимчасовому застосуванню, наво-
диться у вставці «Тимчасове застосування Угоди 
про асоціацію»

1.4. Тимчасове застосування Угоди про асоціацію
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Завданнями політичного діалогу з пи-
тань реформ визначається зміцнення пова-
ги до демократичних принципів, верховен-
ства права та належного врядування, прав 
людини та основоположних свобод, вклю-
чаючи права осіб, що належать до націо-
нальних меншин, недискримінацію осіб, 
які належать до меншин, повагу до різно-
манітності, а також внесок у консолідацію 
внутрішніх політичних реформ.

Договірні Сторони зобов’язуються 
співпрацювати з метою забезпечення, щоб 
їхня внутрішня політика базувалася на спіль-
них принципах, зокрема таких як стабіль-
ність та дієвість демократичних інституцій, 
верховенство права, повага до прав люди-
ни та основоположних свобод. 

За Угодою про асоціацію згадані вище 
принципи формуватимуть основу внутріш-
ньої політики як України, так і ЄС.

Виходячи із наявного стану двосторонніх 
взаємин, політичний діалог між Україною та 
ЄС стосуватиметься найважливіших сфер, 
пов’язаних з облаштуванням демократич-
ної правової держави, зокрема щодо:

1. посилення стабільності, незалеж-

ності та ефективності функціонування уста-
нов, що здійснюють забезпечення впрова-
дження демократії та верховенства права;

2. забезпечення поваги до прав люди-
ни та основних свобод, охоплюючи як індиві-
дуальні випадки, так і питання, які стосуються 
міжнародних договорів у галузі прав люди-
ни.

Крім того, важливою складовою співп-
раці у форматі політичного діалогу буде бо-
ротьба з корупцією та налагодження ефек-
тивного державного управління відповідно 
до принципів належного врядування, що за-
стосовуються в ЄС.

Передбачено ратифікацію і імпле-
ментацію Римського статуту Міжнародного 
кримінального суду 1998 року та його відпо-
відних інструментів. При цьому під час під-
писання Угоди українською стороною була 
зроблена заява, що зобов’язання України, 
які випливають зі статті 8 Угоди стосовно ра-
тифікації Римського статуту Міжнародного 
кримінального суду 1998 р. будуть виконані 
після внесення відповідних змін до Конститу-
ції України. 

Положення цього розділу умовно можна розмежувати на дві групи:
•	 проведення політичного діалогу щодо впровадження реформ з метою розвитку 

відносин асоціації; 
•	 розвиток співпраці з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

РОЗДІЛ 2. Політичний діалог та 
реформи, політична асоціація, 
співпраця у сфері зовнішньої 
політики: зміцнюючи основи

2.1. Діалог та співробітництво з питань внутрішніх реформ

479(1) у тій мірі, в якій положення цього Роз-
ділу обмежені для забезпечення тимчасо-
вого застосування цієї Угоди;

– Додатки XXVI, додаток XXVII (за ви-
нятком ядерних питань), додатки XXVIII-
XXXVI (за винятком пункту 3 в додатку 
XXXII), додатки XXXVIII-XLI, XLIII та XLIV, а 
також Протокол III.

З 1 січня 2016 року тимчасово будуть 
застосовуватись такі розділи/статті Угоди:

– Розділ IV «Торгівля та пов’язані з 
торгівлею питання» (за винятком статті 158 
в обсязі, в якому ця стаття стосується за-
стосування кримінальної відповідальності 
за порушення прав інтелектуальної влас-
ності; та за винятком статей 285 та 286, в 
обсязі, в якому ця стаття застосовується до 
адміністративних проваджень , перегля-

ду та оскарження на рівні держав-членів). 
При цьому:

• Тимчасове застосування статті 279 
не має впливати на суверенні пра-
ва держав-членів щодо їх запасів 
вуглеводнів відповідно до міжнарод-
ного права, включаючи їхні права та 
зобов’язання як Сторін Конвенції ООН 
з морського права 1982 року.

• Тимчасове застосування статті 280(3) 
Європейським Союзом не має впли-
вати на існуючий розподіл повнова-
жень між Союзом та його держава-
ми-членами щодо надання дозволів 
на розвідування, використання та ви-
робництва вуглеводнів.

– Протокол I та Протокол II.
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Завданнями політичного діалогу з пи-
тань реформ визначається зміцнення пова-
ги до демократичних принципів, верховен-
ства права та належного врядування, прав 
людини та основоположних свобод, вклю-
чаючи права осіб, що належать до націо-
нальних меншин, недискримінацію осіб, 
які належать до меншин, повагу до різно-
манітності, а також внесок у консолідацію 
внутрішніх політичних реформ.

Договірні Сторони зобов’язуються 
співпрацювати з метою забезпечення, щоб 
їхня внутрішня політика базувалася на спіль-
них принципах, зокрема таких як стабіль-
ність та дієвість демократичних інституцій, 
верховенство права, повага до прав люди-
ни та основоположних свобод. 

За Угодою про асоціацію згадані вище 
принципи формуватимуть основу внутріш-
ньої політики як України, так і ЄС.

Виходячи із наявного стану двосторонніх 
взаємин, політичний діалог між Україною та 
ЄС стосуватиметься найважливіших сфер, 
пов’язаних з облаштуванням демократич-
ної правової держави, зокрема щодо:

1. посилення стабільності, незалеж-

ності та ефективності функціонування уста-
нов, що здійснюють забезпечення впрова-
дження демократії та верховенства права;

2. забезпечення поваги до прав люди-
ни та основних свобод, охоплюючи як індиві-
дуальні випадки, так і питання, які стосуються 
міжнародних договорів у галузі прав люди-
ни.

Крім того, важливою складовою співп-
раці у форматі політичного діалогу буде бо-
ротьба з корупцією та налагодження ефек-
тивного державного управління відповідно 
до принципів належного врядування, що за-
стосовуються в ЄС.

Передбачено ратифікацію і імпле-
ментацію Римського статуту Міжнародного 
кримінального суду 1998 року та його відпо-
відних інструментів. При цьому під час під-
писання Угоди українською стороною була 
зроблена заява, що зобов’язання України, 
які випливають зі статті 8 Угоди стосовно ра-
тифікації Римського статуту Міжнародного 
кримінального суду 1998 р. будуть виконані 
після внесення відповідних змін до Конститу-
ції України. 

Положення цього розділу умовно можна розмежувати на дві групи:
•	 проведення політичного діалогу щодо впровадження реформ з метою розвитку 

відносин асоціації; 
•	 розвиток співпраці з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

РОЗДІЛ 2. Політичний діалог та 
реформи, політична асоціація, 
співпраця у сфері зовнішньої 
політики: зміцнюючи основи

2.1. Діалог та співробітництво з питань внутрішніх реформ

479(1) у тій мірі, в якій положення цього Роз-
ділу обмежені для забезпечення тимчасо-
вого застосування цієї Угоди;

– Додатки XXVI, додаток XXVII (за ви-
нятком ядерних питань), додатки XXVIII-
XXXVI (за винятком пункту 3 в додатку 
XXXII), додатки XXXVIII-XLI, XLIII та XLIV, а 
також Протокол III.

З 1 січня 2016 року тимчасово будуть 
застосовуватись такі розділи/статті Угоди:

– Розділ IV «Торгівля та пов’язані з 
торгівлею питання» (за винятком статті 158 
в обсязі, в якому ця стаття стосується за-
стосування кримінальної відповідальності 
за порушення прав інтелектуальної влас-
ності; та за винятком статей 285 та 286, в 
обсязі, в якому ця стаття застосовується до 
адміністративних проваджень , перегля-

ду та оскарження на рівні держав-членів). 
При цьому:

• Тимчасове застосування статті 279 
не має впливати на суверенні пра-
ва держав-членів щодо їх запасів 
вуглеводнів відповідно до міжнарод-
ного права, включаючи їхні права та 
зобов’язання як Сторін Конвенції ООН 
з морського права 1982 року.

• Тимчасове застосування статті 280(3) 
Європейським Союзом не має впли-
вати на існуючий розподіл повнова-
жень між Союзом та його держава-
ми-членами щодо надання дозволів 
на розвідування, використання та ви-
робництва вуглеводнів.

– Протокол I та Протокол II.
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У другому аспекті положення роз-
ділу спрямовані на поступове зближен-
ня та узгодження позицій України та ЄС із 
питань міжнародної політики та відносин, 
включаючи питання міжнародної безпеки, 
для більш глибокого залучення України до 
Європейської зони безпеки. 

За аналогією з Лісабонським догово-
ром, яким у 2009 році були змінені уста-
новчі договори Європейського Союзу, 
Україна та ЄС підтвердили, що спільні цін-
ності та принципи визначатимуть їх співп-
рацю у сфері зовнішніх зносин. 

Інструментами діалогу та співпраці у 
цій сфері, деякими з яких Україна активно 
користується уже досить активно, може 
бути приєднання України до заяв ЄС із зо-
внішньополітичних питань, узгодження по-

зицій на міжнародних форумах, у тому 
числі при опрацюванні чи прийнятті пози-
цій у міжнародних організаціях, форму-
ванні їх порядку денного, а також спільні 
консультації, дії та ініціативи, підтримка дій 
іншої Сторони.

Так, Сторони згідно із відповідним роз-
ділом Угоди про асоціацію зобов’язуються, 
зокрема, розглядати питання поперед-
ження конфліктів і антикризового управ-
ління, регіональної стабільності, роззбро-
єння, нерозповсюдження, контролю над 
озброєннями та експортом зброї.

Сторони зобов’язуються вивчати по-
тенціал військового та технічного співробіт-
ництва, удосконалення військових спро-
можностей.

ство щодо місцевих виборів з огляду на за-
плановане проведення місцевих виборів у 
другій половині 2015 року;

Запобігання та боротьба 
з корупцією
Продемонструвати значний прогрес 

в боротьбі з корупцією, у тому числі шля-
хом реалізації комплексного пакету анти-
корупційного законодавства, ухваленого 
14 жовтня 2014 року, починаючи з форму-
вання та забезпечення ефективного функ-
ціонування Національного антикорупцій-
ного бюро та Національного агентства з 
питань запобігання корупції;

Судова реформа
Вжити подальших заходів щодо ре-

форми правосуддя, зокрема шляхом 
прийняття відповідно до європейських 
стандартів та в тісній співпраці з Радою Єв-
ропи/Венеціанською комісією Стратегії 
судової реформи, включаючи деталізова-
ний та всеохоплюючий план імплемента-
ції;

Реформа в сфері державного 
управління

Розпочати комплексне реформу-
вання системи державного управління та, 
зокрема, державної служби й служби в 
органах місцевого самоврядування на 
основі європейських принципів держав-
ного управління, в тому числі шляхом до-
опрацювання та прийняття проекту закону 
про реформу державної служби.

2.2. Розвиток співпраці з питань зовнішньої політики та 
політики безпеки

Водночас вищезазначені зобов’язання 
є доволі загальними.

З метою визначення, деталізації та 
пріоретизації відповідних завдань 15 груд-
ня 2014 року на першому засіданні Ради 
асоціації між Україною та ЄС була до-
сягнута домовленість щодо актуалізації 
Порядку денного асоціації Україна – ЄС, 
початково схваленого у 2009 році, щоб ві-
добразити новий етап відносин.

16 березня 2015 року Рада асоціації 
між Україною та ЄС за письмовою проце-
дурою схвалила оновлений Порядок ден-
ний асоціації 1 (далі – ПДА).

Цей документ буде основним полі-
тичним практичним інструментом реалі-
зації та моніторингу Угоди про асоціацію 
та буде регулярно оновлюватись відповід-
но до досягнутого прогресу.

У ПДА закладено практичну основу 
для досягнення спільних цілей політичної 
асоціації та економічної інтеграції у фор-
мі переліку спільно погоджених пріоритет-
них реформ і конкретних заходів, а також 
підтримки ЄС з широкого кола важливих 

1 Текст документу: http://www.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article?art_id=248012532&cat_
id=244276429

питань, які є предметом Угоди про асоці-
ацію і тимчасово застосовується з 1 листо-
пада 2014 року. 

Завдання Порядку денного асоціа-
ції доповнюють зобов’язання щодо повної 
імплементації положень Угоди про асоці-
ацію, що підпадають під тимчасове засто-
сування, а також фіксують спільне розу-
міння Сторін щодо необхідних дій з метою 
подальшого поглиблення політичної асоці-
ації та економічної інтеграції.

Йдеться про сфери та завдання, 
щодо яких в Угоді про асоціацію містять-
ся лише загальні зобов’язання. В ПДА вони 
уточнені, деталізовані та пріоритетизовані 
відповідно до досягнутого прогресу. 

Зокрема, передбачено десять корот-
кострокових пріоритетних завдань у сфе-
рах, які є першочерговими для України. Ті 
з них, що стосуються політико-правових 
реформ, вказані у таблиці нижче. Також 
ПДА містить низку деталізованих завдань, 
спрямованих на впровадження загальних 
положень Угоди.

Реалізація ПДА та Угоди буде пред-
метом щорічного звітування, спільного з 
ЄС моніторингу та оцінки. 

Конституційна реформа
Відновити конституційну реформу 

шляхом інклюзивного та представницько-
го процесу, зокрема за допомогою ак-
тивних консультацій з громадянським сус-
пільством, відповідно до рекомендацій 
Венеціанської комісії, включаючи законо-
давчі кроки, спрямовані на внесення змін 
до Конституції для децентралізації влади та 
проведення судової реформи.

Виборча реформа
Вжити заходів для гармонізації ви-

борчого законодавства шляхом його уні-
фікації та реформування системи фі-
нансування політичних партій, включаючи 
державне фінансування. Такі заходи ма-
ють вживатися шляхом інклюзивного та 
представницького процесу відповідно до 
рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ, ГРЕКО та Ве-
неціанської комісії; при цьому, в першу 
чергу необхідно переглянути законодав-

Комплексна стратегія імплементації Глави про санітарні 
та фітосанітарні заходи
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1 Текст документу: http://www.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article?art_id=248012532&cat_
id=244276429

питань, які є предметом Угоди про асоці-
ацію і тимчасово застосовується з 1 листо-
пада 2014 року. 

Завдання Порядку денного асоціа-
ції доповнюють зобов’язання щодо повної 
імплементації положень Угоди про асоці-
ацію, що підпадають під тимчасове засто-
сування, а також фіксують спільне розу-
міння Сторін щодо необхідних дій з метою 
подальшого поглиблення політичної асоці-
ації та економічної інтеграції.

Йдеться про сфери та завдання, 
щодо яких в Угоді про асоціацію містять-
ся лише загальні зобов’язання. В ПДА вони 
уточнені, деталізовані та пріоритетизовані 
відповідно до досягнутого прогресу. 

Зокрема, передбачено десять корот-
кострокових пріоритетних завдань у сфе-
рах, які є першочерговими для України. Ті 
з них, що стосуються політико-правових 
реформ, вказані у таблиці нижче. Також 
ПДА містить низку деталізованих завдань, 
спрямованих на впровадження загальних 
положень Угоди.

Реалізація ПДА та Угоди буде пред-
метом щорічного звітування, спільного з 
ЄС моніторингу та оцінки. 

Конституційна реформа
Відновити конституційну реформу 

шляхом інклюзивного та представницько-
го процесу, зокрема за допомогою ак-
тивних консультацій з громадянським сус-
пільством, відповідно до рекомендацій 
Венеціанської комісії, включаючи законо-
давчі кроки, спрямовані на внесення змін 
до Конституції для децентралізації влади та 
проведення судової реформи.

Виборча реформа
Вжити заходів для гармонізації ви-

борчого законодавства шляхом його уні-
фікації та реформування системи фі-
нансування політичних партій, включаючи 
державне фінансування. Такі заходи ма-
ють вживатися шляхом інклюзивного та 
представницького процесу відповідно до 
рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ, ГРЕКО та Ве-
неціанської комісії; при цьому, в першу 
чергу необхідно переглянути законодав-

Комплексна стратегія імплементації Глави про санітарні 
та фітосанітарні заходи
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пи, що включає вдосконалення існуючого 
закону у цій сфері та прийняття відповідних 
підзаконних нормативно-правових актів.

Вільний рух осіб. Ця сфера співпраці 
України та ЄС сьогодні сприймається гро-
мадянами України як головне практичне 
питання взаємної співпраці. Угода ще раз 
наголошує на зобов’язанні «забезпечити по-
вне виконання» чинних угод про спрощення 
оформлення віз і реадмісію осіб. 

Щодо питання запровадження безві-
зового режиму поїздок громадян України, 
то Угода встановлює зобов’язання Сторін 
вжити послідовних кроків до встановлення 
безвізового режиму у відповідний час піс-
ля створення умов для добре керованого і 
безпечного пересування людей, визначених 
у 2-фазовому Плані дій щодо лібералізації 
візового режиму, представленого на Саміті 
Україна – ЄС 22 листопада 2010 року.

Таким чином, Угода вперше закрі-
плює такого роду домовленість як юридич-
не зобов’язання, і вже не визначає відповідну 
мету як «довгострокову перспективу». Вод-
ночас схвалений Євросоюзом у 2010 році 
План дій щодо лібералізації Європейським 
Союзом візового режиму для України є не-
залежним від Угоди, а тому його виконання 
не залежить від набуття нею чинності і лише 
його виконання обумовлює досягнення цілі 
безвізових поїздок громадян України до дер-
жав-членів ЄС, які є учасниками Шенген-
ських угод.

Спільне управління міграційними по-
токами, підтримання всеосяжного діалогу з 
усіх пов’язаних із міграцією питань, а також 
ефективної реалізації принципу інтегрова-
ного управління кордонами.

Попередження та боротьби зі злочи-
нами, що мають міжнародний характер. 
Співпраця у цій сфері становить важливу 
частину розділу. Зобов’язання Сторін перед-
бачають встановлення кримінальної відпо-
відальності за певні типи злочинів, а також 
надання взаємної допомоги з їх поперед-
ження та переслідування злочинців згідно із 
визначеними стандартами, що переважно 

закріплені у відповідних універсальних між-
народних конвенціях. Серед іншого, перед-
бачається співпраця в рамках Європолу 
(Європейське поліцейське бюро).

Розділ стосується таких злочинів, як: 1) 
відмивання коштів і фінансування терориз-
му, 2) незаконний обіг наркотиків, прекур-
сорів і психотропних речовин, 3) злочинність, 
включаючи торгівлю людьми і зброєю, контр-
абанду, економічні злочини, включно зі сфе-
рою оподаткування, підробка документів, 
кібер-злочини, 4) корупція, як у приватному, 
так і публічному секторах, 5) тероризм.

Співпраця з цивільних і кримінальних 
справ. Така співпраця має здійснюватись з 
використанням повною мірою відповідних 
міжнародних і двосторонніх угод та базува-
тись на принципах правової визначеності й 
права на справедливий суд. Сторони до-
мовилися розвивати подальше судове спів-
робітництво у цивільних справах на основі 
відповідних багатосторонніх правових ін-
струментів, зокрема конвенцій Гаазької Кон-
ференції з міжнародного приватного права 
щодо міжнародного правового співробіт-
ництва, судового процесу, а також захисту 
дітей. Стосовно судового співробітництва в 
кримінальних справах, Сторони намагати-
муться посилити взаємодію щодо взаємної 
правової допомоги та екстрадиції.

Хоча переважна більшість положень 
розділу Угоди щодо співпраці з питань пра-
восуддя, свободи та безпеки не підпадають 
під тимчасове застосування, практична ре-
алізація значної частини цих положень може 
здійснюватись шляхом розширення та по-
глиблення існуючих інструментів двосторон-
ньої співпраці у цій сфері, зокрема Плану 
дій Україна-ЄС у сфері юстиції, свободи та 
безпеки, Плану-графіку його виконання, По-
рядку денного асоціації Україна – ЄС тощо. 

Крім того, відповідні положення в части-
ні запровадження безвізового режиму поїз-
док громадян України до країн ЄС реалізу-
ються на базі Плану дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візового режиму 
для України 2010 року.

Стаття 1 Угоди про асоціацію вста-
новлює однією з цілей асоціації зміцнення 
співпраці в галузі правосуддя, свободи та 
безпеки з метою посилення верховенства 
права та поваги до прав людини й осново-
положних свобод.

Норми розділу ІІІ щодо співпраці з пи-
тань правосуддя, свободи та безпеки умов-
но можна розділити на такі шість напрямів:

1) верховенство права та повага до 
прав і свобод людини;

2) захист персональних даних;
3) співробітництво у сфері міграції, 

притулку та управління кордонами;
4) вільний рух осіб;
5) правоохоронна співпраця, зокрема 

боротьба зі злочинністю, у т.ч. організова-
ною, незаконним обігом наркотиків, теро-
ризмом тощо;

6) правова співпраця з цивільних та кри-
мінальних справ.

Як зазначалося вище, зобов’язання 
щодо верховенства права та поваги до 
прав і свобод людини визначені Сторонами 
як основоположні для всієї Угоди. При цьому 
Сторони зобов’язалися надавати особли-
ву увагу консолідації верховенства права, 
а також зміцненню державних органів усіх 
рівнів, особливо тих, що здійснюють право-
суддя та правоохоронну діяльність. 

Спеціально виокремлено мету зміц-
нення судової системи, покращення її 

ефективності, гарантування її незалежності 
та безсторонності, а також боротьбу з ко-
рупцією. Зазначені питання також частково 
охоплюватимуться співпрацею в рамках по-
літичного діалогу.

Щодо змісту відповідного розділу слід 
також зазначити, що більшість його поло-
жень встановлюють досить загальні цілі, для 
досягнення яких Сторони повинні будуть вжи-
вати належні заходи на національному рівні, 
включаючи ухвалення відповідного законо-
давства та його належне застосування. 

Захист персональних даних. З метою 
забезпечення належного рівня захисту від-
повідно до європейських та міжнародних 
стандартів, у тому числі розроблених у рам-
ках Ради Європи. Ця співпраця має важливе 
практичне значення. Так, для виконання ба-
гатьох зобов’язань, передбачених Угодою, 
Україні важливо приєднатися до діючих у 
ЄС баз даних або розширити обсяг обміну 
інформацією, необхідною передумовою 
чого є забезпечення захисту персональних 
даних в Україні.

Наприклад, на сьогодні завершені 
переговори між Україною та Євроюстом 
щодо укладення відповідної угоди про співп-
рацю. Разом з тим, ця Угода буде підписана 
та набере чинності лише після завершення 
процесу приведення законодавства Украї-
ни у сфері захисту персональних даних до 
законодавства ЄС та стандартів Ради Євро-

РОЗДІЛ 3. Співпраця у сфері 
юстиції, свободи та безпеки: 
поширюючи безпечний 
простір свободи
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пи, що включає вдосконалення існуючого 
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Вільний рух осіб. Ця сфера співпраці 
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безвізового режиму у відповідний час піс-
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у 2-фазовому Плані дій щодо лібералізації 
візового режиму, представленого на Саміті 
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Таким чином, Угода вперше закрі-
плює такого роду домовленість як юридич-
не зобов’язання, і вже не визначає відповідну 
мету як «довгострокову перспективу». Вод-
ночас схвалений Євросоюзом у 2010 році 
План дій щодо лібералізації Європейським 
Союзом візового режиму для України є не-
залежним від Угоди, а тому його виконання 
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усіх пов’язаних із міграцією питань, а також 
ефективної реалізації принципу інтегрова-
ного управління кордонами.

Попередження та боротьби зі злочи-
нами, що мають міжнародний характер. 
Співпраця у цій сфері становить важливу 
частину розділу. Зобов’язання Сторін перед-
бачають встановлення кримінальної відпо-
відальності за певні типи злочинів, а також 
надання взаємної допомоги з їх поперед-
ження та переслідування злочинців згідно із 
визначеними стандартами, що переважно 

закріплені у відповідних універсальних між-
народних конвенціях. Серед іншого, перед-
бачається співпраця в рамках Європолу 
(Європейське поліцейське бюро).

Розділ стосується таких злочинів, як: 1) 
відмивання коштів і фінансування терориз-
му, 2) незаконний обіг наркотиків, прекур-
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кібер-злочини, 4) корупція, як у приватному, 
так і публічному секторах, 5) тероризм.

Співпраця з цивільних і кримінальних 
справ. Така співпраця має здійснюватись з 
використанням повною мірою відповідних 
міжнародних і двосторонніх угод та базува-
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щодо міжнародного правового співробіт-
ництва, судового процесу, а також захисту 
дітей. Стосовно судового співробітництва в 
кримінальних справах, Сторони намагати-
муться посилити взаємодію щодо взаємної 
правової допомоги та екстрадиції.

Хоча переважна більшість положень 
розділу Угоди щодо співпраці з питань пра-
восуддя, свободи та безпеки не підпадають 
під тимчасове застосування, практична ре-
алізація значної частини цих положень може 
здійснюватись шляхом розширення та по-
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ньої співпраці у цій сфері, зокрема Плану 
дій Україна-ЄС у сфері юстиції, свободи та 
безпеки, Плану-графіку його виконання, По-
рядку денного асоціації Україна – ЄС тощо. 

Крім того, відповідні положення в части-
ні запровадження безвізового режиму поїз-
док громадян України до країн ЄС реалізу-
ються на базі Плану дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візового режиму 
для України 2010 року.
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новлює однією з цілей асоціації зміцнення 
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2) захист персональних даних;
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притулку та управління кордонами;
4) вільний рух осіб;
5) правоохоронна співпраця, зокрема 
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ною, незаконним обігом наркотиків, теро-
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Як зазначалося вище, зобов’язання 
щодо верховенства права та поваги до 
прав і свобод людини визначені Сторонами 
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Сторони зобов’язалися надавати особли-
ву увагу консолідації верховенства права, 
а також зміцненню державних органів усіх 
рівнів, особливо тих, що здійснюють право-
суддя та правоохоронну діяльність. 

Спеціально виокремлено мету зміц-
нення судової системи, покращення її 

ефективності, гарантування її незалежності 
та безсторонності, а також боротьбу з ко-
рупцією. Зазначені питання також частково 
охоплюватимуться співпрацею в рамках по-
літичного діалогу.

Щодо змісту відповідного розділу слід 
також зазначити, що більшість його поло-
жень встановлюють досить загальні цілі, для 
досягнення яких Сторони повинні будуть вжи-
вати належні заходи на національному рівні, 
включаючи ухвалення відповідного законо-
давства та його належне застосування. 

Захист персональних даних. З метою 
забезпечення належного рівня захисту від-
повідно до європейських та міжнародних 
стандартів, у тому числі розроблених у рам-
ках Ради Європи. Ця співпраця має важливе 
практичне значення. Так, для виконання ба-
гатьох зобов’язань, передбачених Угодою, 
Україні важливо приєднатися до діючих у 
ЄС баз даних або розширити обсяг обміну 
інформацією, необхідною передумовою 
чого є забезпечення захисту персональних 
даних в Україні.

Наприклад, на сьогодні завершені 
переговори між Україною та Євроюстом 
щодо укладення відповідної угоди про співп-
рацю. Разом з тим, ця Угода буде підписана 
та набере чинності лише після завершення 
процесу приведення законодавства Украї-
ни у сфері захисту персональних даних до 
законодавства ЄС та стандартів Ради Євро-
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що можуть створювати чи сприяти ви-
никненню економічних конкурентних 
переваг, з метою гарантування того, 
що бізнес Сторін працює за наскільки 
це можливо подібними та рівними пра-
вилами. Разом з тим, останнє значною 
мірою залежить від панівних в державі 
чи об’єднанні держав уявленнях щодо 
цінностей та змісту, суті і мети соціаль-
но-економічної моделі.

Таким чином, метою положень 
Угоди про асоціацію щодо створення 
ПВЗВТ є не тільки скасування чи суттєве 
зменшення митних тарифів для більш 
ніж 95% тарифних позицій товарів та 
далекосяжна лібералізація (спрощен-
ня) торгівлі послугами, а й положення 
щодо інвестицій, охорони інтелектуаль-
ної власності, державних закупівель, 
правил конкуренції, прозорості регу-
лювання, сталого і гармонійного розви-
тку тощо. 

У сучасному світі держави обмеж-
ують міжнародну торгівлю не стільки 
за допомогою такого способу захисту 
внутрішнього ринку як ввізне чи вивізне 
мито чи інші аналогічні (еквівалентні за 
наслідками) збори, ефект якого як дов-
готривалого засобу в багатьох випад-
ках сумнівний, скільки за допомогою 
встановлення чи підвищення внутрішніх 
відмінних стандартів як для промисло-
вих товарів (стандартизація, метрологія, 
акредитація тощо), так і для сільсько-
господарської продукції (санітарні та 
фітосанітарні заходи). Угода про асо-
ціацію також регулюватиме ці питан-
ня, встановлюючи механізм доступу до 
ринку, відповідні принципи, правила та 
процедури, маючи на меті усунення 
таких бар’єрів у торгівлі, попередження 
їх виникнення.

Окрім власне 15 розділів, Розділ IV 
«Торгівля та питання, пов’язані з торгів-
лею» містить понад два десятки про-

токолів, додатків, доповнень та декла-
рацій, що більш детально визначають 
параметри лібералізації двосторонньої 
торгівлі, наприклад ставки митних тари-
фів та графік їх зниження, специфіка-
цію положень щодо правил визначен-
ня країни походження товарів та щодо 
митної співпраці, питання наближення 
законодавства України у сферах не-
тарифного регулювання, санітарних та 
фітосанітарних заходів, торгівлі послу-
гами, електронної комерції, державних 
закупівель, правил конкуренції тощо.

Важливою відмінністю Розділу IV 
«Торгівля та питання, пов’язані з тор-
гівлею» від аналогічних положень в ін-
ших угодах ЄС такого типу є те, що 
значна частина розділів міститимуть 
зобов’язання України щодо поступово-
го наближення українського законодав-
ства до законодавства ЄС, з належним 
виконанням яких напряму пов’язується 
відкриття повного доступу до внутріш-
нього ринку ЄС. Насамперед йдеться 
про такі сфери як санітарні та фіто-
санітарні заходи, торгівля послугами, 
електронна комерція тощо.

Загалом положення цього розділу 
Угоди містять зобов’язання щодо імпле-
ментації та практичного впровадження 
близько двох сотень регламентів та ди-
ректив ЄС, а також інших актів acquis 
ЄС та міжнародних договорів і стан-
дартів. Крім того, Угода містить числен-
ні положення щодо ефективного засто-
сування вже ратифікованих Україною 
міжнародних угод, які Україна буде 
зобов’язана впровадити та ефективно 
застосовувати у внутрішньому право-
порядку.

На сьогодні ЄС є одним з найбіль-
ших торговельних партнерів України. 
Близько третини зовнішньоторговельно-
го обороту України припадає на торгів-
лю з країнами ЄС. За даними Держав-
ної служби статистики України, обсяг 
прямих інвестицій в економіку України 
з країн ЄС складає 80% загального об-
сягу інвестицій в Україну.

Частина Угоди про асоціацію 
щодо поглибленої та всеосяжної зони 
вільної торгівлі (ПВЗВТ) передбачає да-
лекосяжне спрощення режиму регу-
лювання взаємної торгівлі та відповідну 
гармонізацію правил, що регулюють 
цю сферу: як тих, що стосуються вну-
трішніх правил, так і тих, що регулюють 
зовнішньоторговельну політику. Загаль-
ною метою ПВЗВТ буде поступова інте-
грації України до внутрішнього ринку 
ЄС.

Чому Угода визначає зону вільної 
торгівлі як поглиблену та всеосяжну?

Зазвичай угоди про вільну торгівлю 
включають положення про скасуван-
ня або суттєве зниження мита і митних 

зборів, спрощення процедур у торгівлі 
між Сторонами угоди про вільну торгів-
лю. Проте за останнє десятиліття розви-
нулась тенденція до розширення сфер, 
які охоплюються угодами про вільну 
торгівлю. Вони отримали назву ЗВТ+ чи 
угоди «нового покоління», а у практиці 
власне ЄС «поглиблених та всеосяж-
них». Поняття всеосяжної ЗВТ означає 
спрощення (лібералізацію) торгівлі не 
лише значною частиною товарів (при-
близно 95% груп товарів), а й спрощен-
ня торгівлі послугами, спрощення руху 
капіталу та платежів. Водночас під по-
глибленою ЗВТ розуміють поступову 
гармонізацію у регуляторних (таких, 
що регулюють економічну діяльність) 
сферах, – стандарти, оцінка відповід-
ності товару стандартам, конкурентна 
політика, державні закупівлі тощо. 

Тобто всеосяжність стосується до-
ступу товарів чи можливість для певної 
економічно-торговельної діяльності по-
трапити на ринок іншої Сторони. А по-
глибленість – гармонізації внутрішніх 
правил економічної політики, у т.ч. тих, 
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що можуть створювати чи сприяти ви-
никненню економічних конкурентних 
переваг, з метою гарантування того, 
що бізнес Сторін працює за наскільки 
це можливо подібними та рівними пра-
вилами. Разом з тим, останнє значною 
мірою залежить від панівних в державі 
чи об’єднанні держав уявленнях щодо 
цінностей та змісту, суті і мети соціаль-
но-економічної моделі.

Таким чином, метою положень 
Угоди про асоціацію щодо створення 
ПВЗВТ є не тільки скасування чи суттєве 
зменшення митних тарифів для більш 
ніж 95% тарифних позицій товарів та 
далекосяжна лібералізація (спрощен-
ня) торгівлі послугами, а й положення 
щодо інвестицій, охорони інтелектуаль-
ної власності, державних закупівель, 
правил конкуренції, прозорості регу-
лювання, сталого і гармонійного розви-
тку тощо. 

У сучасному світі держави обмеж-
ують міжнародну торгівлю не стільки 
за допомогою такого способу захисту 
внутрішнього ринку як ввізне чи вивізне 
мито чи інші аналогічні (еквівалентні за 
наслідками) збори, ефект якого як дов-
готривалого засобу в багатьох випад-
ках сумнівний, скільки за допомогою 
встановлення чи підвищення внутрішніх 
відмінних стандартів як для промисло-
вих товарів (стандартизація, метрологія, 
акредитація тощо), так і для сільсько-
господарської продукції (санітарні та 
фітосанітарні заходи). Угода про асо-
ціацію також регулюватиме ці питан-
ня, встановлюючи механізм доступу до 
ринку, відповідні принципи, правила та 
процедури, маючи на меті усунення 
таких бар’єрів у торгівлі, попередження 
їх виникнення.

Окрім власне 15 розділів, Розділ IV 
«Торгівля та питання, пов’язані з торгів-
лею» містить понад два десятки про-

токолів, додатків, доповнень та декла-
рацій, що більш детально визначають 
параметри лібералізації двосторонньої 
торгівлі, наприклад ставки митних тари-
фів та графік їх зниження, специфіка-
цію положень щодо правил визначен-
ня країни походження товарів та щодо 
митної співпраці, питання наближення 
законодавства України у сферах не-
тарифного регулювання, санітарних та 
фітосанітарних заходів, торгівлі послу-
гами, електронної комерції, державних 
закупівель, правил конкуренції тощо.

Важливою відмінністю Розділу IV 
«Торгівля та питання, пов’язані з тор-
гівлею» від аналогічних положень в ін-
ших угодах ЄС такого типу є те, що 
значна частина розділів міститимуть 
зобов’язання України щодо поступово-
го наближення українського законодав-
ства до законодавства ЄС, з належним 
виконанням яких напряму пов’язується 
відкриття повного доступу до внутріш-
нього ринку ЄС. Насамперед йдеться 
про такі сфери як санітарні та фіто-
санітарні заходи, торгівля послугами, 
електронна комерція тощо.

Загалом положення цього розділу 
Угоди містять зобов’язання щодо імпле-
ментації та практичного впровадження 
близько двох сотень регламентів та ди-
ректив ЄС, а також інших актів acquis 
ЄС та міжнародних договорів і стан-
дартів. Крім того, Угода містить числен-
ні положення щодо ефективного засто-
сування вже ратифікованих Україною 
міжнародних угод, які Україна буде 
зобов’язана впровадити та ефективно 
застосовувати у внутрішньому право-
порядку.

На сьогодні ЄС є одним з найбіль-
ших торговельних партнерів України. 
Близько третини зовнішньоторговельно-
го обороту України припадає на торгів-
лю з країнами ЄС. За даними Держав-
ної служби статистики України, обсяг 
прямих інвестицій в економіку України 
з країн ЄС складає 80% загального об-
сягу інвестицій в Україну.

Частина Угоди про асоціацію 
щодо поглибленої та всеосяжної зони 
вільної торгівлі (ПВЗВТ) передбачає да-
лекосяжне спрощення режиму регу-
лювання взаємної торгівлі та відповідну 
гармонізацію правил, що регулюють 
цю сферу: як тих, що стосуються вну-
трішніх правил, так і тих, що регулюють 
зовнішньоторговельну політику. Загаль-
ною метою ПВЗВТ буде поступова інте-
грації України до внутрішнього ринку 
ЄС.

Чому Угода визначає зону вільної 
торгівлі як поглиблену та всеосяжну?

Зазвичай угоди про вільну торгівлю 
включають положення про скасуван-
ня або суттєве зниження мита і митних 

зборів, спрощення процедур у торгівлі 
між Сторонами угоди про вільну торгів-
лю. Проте за останнє десятиліття розви-
нулась тенденція до розширення сфер, 
які охоплюються угодами про вільну 
торгівлю. Вони отримали назву ЗВТ+ чи 
угоди «нового покоління», а у практиці 
власне ЄС «поглиблених та всеосяж-
них». Поняття всеосяжної ЗВТ означає 
спрощення (лібералізацію) торгівлі не 
лише значною частиною товарів (при-
близно 95% груп товарів), а й спрощен-
ня торгівлі послугами, спрощення руху 
капіталу та платежів. Водночас під по-
глибленою ЗВТ розуміють поступову 
гармонізацію у регуляторних (таких, 
що регулюють економічну діяльність) 
сферах, – стандарти, оцінка відповід-
ності товару стандартам, конкурентна 
політика, державні закупівлі тощо. 

Тобто всеосяжність стосується до-
ступу товарів чи можливість для певної 
економічно-торговельної діяльності по-
трапити на ринок іншої Сторони. А по-
глибленість – гармонізації внутрішніх 
правил економічної політики, у т.ч. тих, 
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ну здоров’я тварин і рослин, статусу шкід-
ників та регіоналізації. Крім того, главою 
визначені положення щодо еквівалентнос-
ті стосовно санітарних та фітосанітарних 
заходів, подальше впровадження принци-
пів Угоди СОТ про санітарні та фітосані-
тарні заходи, встановлення механізмів та 
процедур щодо сприяння торгівлі. Також 
главою регламентовано окремі торго-

вельні умови, процедури взаємодії Сто-
рін з питань верифікації, обміну інфор-
мацією, сертифікації, перевірок імпорту, 
вживання спеціальних запобіжних заходів, 
необхідних для захисту людей, тварин та 
рослин. Серед іншого, глава засновує 
та регламентує діяльність Підкомітету з 
управління санітарними та фітосанітар-
ними заходами.

Глава 5 «Митні питання та сприяння 
торгівлі» визначає митну справу як один із 
важливих чинників побудови сприятливого 
торговельного середовища. Глава вста-
новлює загальні принципи розвитку зако-
нодавства та процедур у митній сфері, 
визначає положення щодо транзиту, вза-
ємодії митних органів з бізнес-спільнотою, 
стягування додаткових зборів та платежів, 
оцінки митної вартості тощо. Також гла-
вою окреслено положення щодо митного 
співробітництва між Сторонами з метою 
досягненням балансу між спрощенням і 
сприянням торгівлі та ефективним контр-
олем і безпекою.

Главою передбачено, що взаємна 
адміністративна допомога у митній сфе-
рі надається також відповідно до Протоко-
лу ІІ до Угоди про взаємну адміністративну 
допомогу в митних справах, – документ, 
в якому детально окреслено увесь про-
цес взаємодії митних органів України та 
держав-членів ЄС з питань протидії шах-
райству, контрабанді, іншим правопору-
шенням у сфері транскордонного пере-
міщення вантажів.

Також главою визначені положен-
ня щодо співробітництва Сторін з метою 
надання технічної допомоги та розвитку 
потенціалу для запровадження режиму 

Частиною 4 статті 64 Угоди визначено, 
що не пізніше ніж протягом трьох місяців 
після набрання чинності Угодою (тобто 
після 1 січня 2016 року) Україна надасть 
Підкомітету з питань санітарних і фітосані-
тарних заходів комплексну стратегію сто-
совно імплементації Глави 4, поділену на 
пріоритетні сектори, що стосуються захо-

дів, визначених у Додатку ІV-А, Додатку ІV-В 
та Додатку ІV-С до Угоди, спрямованих на 
сприяння торгівлі певним видом товарів чи 
групою товарів. Ця стратегія буде слугува-
ти довідковим документом для імплемен-
тації цієї Глави і буде додана до Додатка V 
до цієї Угоди.

Комплексна стратегія імплементації Глави про санітарні 
та фітосанітарні заходи

4.2. Загальний огляд змісту Розділу IV «Торгівля та питання, 
пов’язані з торгівлею»

Главою 1 «Національний режим та 
доступ товарів на ринки» встановлюють-
ся загальні засади та правила щодо ска-
сування мит, зборів та інших платежів при 
торгівлі товарами, застосування нетариф-
них заходів. Передбачені положення щодо 
графіків та умов тарифної лібералізації 
торгівлі товарами (тарифна пропозиція), 
заборони експортних мит та механізмів 
поступового скасування Україною діючих 
експортних мит, заборони експортних 
субсидій щодо сільськогосподарських 
товарів. Врегульоване питання адміністра-
тивного співробітництва у разі виявлення 
митних правопорушень преференційно-
го режиму або шахрайства та визначено 
порядок застосування тимчасового призу-
пинення преференційного режиму вна-
слідок виявлення таких правопорушень. 
Встановлені умови співробітництва Сто-
рони з третіми країнами в частині вста-
новлення митних союзів, зон вільної торгів-
лі або домовленостей про прикордонну 
торгівлю.

Правила походження товарів є одним 
із елементів застосування торговельних 
преференцій в рамках зони вільної торгів-
лі. Відповідний Протокол І визначає прин-
ципи двосторонньої та багатосторонньої 
кумуляції при визначені країни походжен-
ня товару, встановлює порогові показники 
для ступеня переробки товарів, при яких 
змінюється країна походження. Крім того, 
визначені загальні принципи видачі та ве-
рифікації сертифікатів про походження 
товарів (сертифікат переміщення товарів 
EUR.1). 

Глава 2 «Засоби захисту торгівлі» 
містить правила застосування спеціаль-
них, антидемпінгових та компенсаційних 
заходів, а також окремі положення щодо 
порядку застосування Україною спеціаль-

них заходів відносно легкових автомобілів. 
Також главою передбачені інституційні 
положення, а саме встановлення на рівні 
експертів Діалогу з питань засобів захисту 
торгівлі як форуму з питань співробітни-
цтва у сфері засобів захисту торгівлі та по-
ложення щодо вирішення спорів.

Глава 3 «Технічні бар’єри у торгівлі» 
застосовується до підготовки, адаптації та 
застосування технічних регламентів, стан-
дартів і робіт з оцінки відповідності, які ви-
значені в Угоді СОТ про технічні бар’єри в 
торгівлі. У даній главі Сторони підтверджу-
ють свої існуючі права та обов’язки стосов-
но одна одної в рамках цієї Угоди СОТ. 
Також у главі містяться положення щодо 
технічного співробітництва з метою по-
глиблення взаєморозуміння систем стан-
дартизації, метрології, акредитації, робіт з 
оцінки відповідності та ринкового нагляду 
та спрощення доступу до відповідних рин-
ків. Крім цього, главою визначені обов’язки 
України в частині поступового досягнення 
відповідності з технічними регламентами 
ЄС та системами стандартизації, метро-
логії, акредитації, робіт з оцінки відповід-
ності та ринкового нагляду ЄС. У главі та-
кож обумовлено порядок включення Угоди 
про оцінку відповідності та прийнятність 
промислових товарів (АСАА) як протоколу 
до Угоди, а також окреслено вимоги до 
пакування та маркування товарів. 

Глава 4 «Санітарні та фітосанітарні 
заходи» застосовується до всіх санітар-
них та фітосанітарних заходів, які можуть 
прямо чи опосередковано вплинути на 
здійснення торгівлі між Сторонами. Так, 
зазначеною главою встановлюються прин-
ципи прозорості стосовно санітарних та 
фітосанітарних заходів, наближення зако-
нодавства України до законодавства ЄС у 
відповідній сфері, механізм визнання ста-
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ну здоров’я тварин і рослин, статусу шкід-
ників та регіоналізації. Крім того, главою 
визначені положення щодо еквівалентнос-
ті стосовно санітарних та фітосанітарних 
заходів, подальше впровадження принци-
пів Угоди СОТ про санітарні та фітосані-
тарні заходи, встановлення механізмів та 
процедур щодо сприяння торгівлі. Також 
главою регламентовано окремі торго-

вельні умови, процедури взаємодії Сто-
рін з питань верифікації, обміну інфор-
мацією, сертифікації, перевірок імпорту, 
вживання спеціальних запобіжних заходів, 
необхідних для захисту людей, тварин та 
рослин. Серед іншого, глава засновує 
та регламентує діяльність Підкомітету з 
управління санітарними та фітосанітар-
ними заходами.

Глава 5 «Митні питання та сприяння 
торгівлі» визначає митну справу як один із 
важливих чинників побудови сприятливого 
торговельного середовища. Глава вста-
новлює загальні принципи розвитку зако-
нодавства та процедур у митній сфері, 
визначає положення щодо транзиту, вза-
ємодії митних органів з бізнес-спільнотою, 
стягування додаткових зборів та платежів, 
оцінки митної вартості тощо. Також гла-
вою окреслено положення щодо митного 
співробітництва між Сторонами з метою 
досягненням балансу між спрощенням і 
сприянням торгівлі та ефективним контр-
олем і безпекою.

Главою передбачено, що взаємна 
адміністративна допомога у митній сфе-
рі надається також відповідно до Протоко-
лу ІІ до Угоди про взаємну адміністративну 
допомогу в митних справах, – документ, 
в якому детально окреслено увесь про-
цес взаємодії митних органів України та 
держав-членів ЄС з питань протидії шах-
райству, контрабанді, іншим правопору-
шенням у сфері транскордонного пере-
міщення вантажів.

Також главою визначені положен-
ня щодо співробітництва Сторін з метою 
надання технічної допомоги та розвитку 
потенціалу для запровадження режиму 

Частиною 4 статті 64 Угоди визначено, 
що не пізніше ніж протягом трьох місяців 
після набрання чинності Угодою (тобто 
після 1 січня 2016 року) Україна надасть 
Підкомітету з питань санітарних і фітосані-
тарних заходів комплексну стратегію сто-
совно імплементації Глави 4, поділену на 
пріоритетні сектори, що стосуються захо-

дів, визначених у Додатку ІV-А, Додатку ІV-В 
та Додатку ІV-С до Угоди, спрямованих на 
сприяння торгівлі певним видом товарів чи 
групою товарів. Ця стратегія буде слугува-
ти довідковим документом для імплемен-
тації цієї Глави і буде додана до Додатка V 
до цієї Угоди.

Комплексна стратегія імплементації Глави про санітарні 
та фітосанітарні заходи

4.2. Загальний огляд змісту Розділу IV «Торгівля та питання, 
пов’язані з торгівлею»

Главою 1 «Національний режим та 
доступ товарів на ринки» встановлюють-
ся загальні засади та правила щодо ска-
сування мит, зборів та інших платежів при 
торгівлі товарами, застосування нетариф-
них заходів. Передбачені положення щодо 
графіків та умов тарифної лібералізації 
торгівлі товарами (тарифна пропозиція), 
заборони експортних мит та механізмів 
поступового скасування Україною діючих 
експортних мит, заборони експортних 
субсидій щодо сільськогосподарських 
товарів. Врегульоване питання адміністра-
тивного співробітництва у разі виявлення 
митних правопорушень преференційно-
го режиму або шахрайства та визначено 
порядок застосування тимчасового призу-
пинення преференційного режиму вна-
слідок виявлення таких правопорушень. 
Встановлені умови співробітництва Сто-
рони з третіми країнами в частині вста-
новлення митних союзів, зон вільної торгів-
лі або домовленостей про прикордонну 
торгівлю.

Правила походження товарів є одним 
із елементів застосування торговельних 
преференцій в рамках зони вільної торгів-
лі. Відповідний Протокол І визначає прин-
ципи двосторонньої та багатосторонньої 
кумуляції при визначені країни походжен-
ня товару, встановлює порогові показники 
для ступеня переробки товарів, при яких 
змінюється країна походження. Крім того, 
визначені загальні принципи видачі та ве-
рифікації сертифікатів про походження 
товарів (сертифікат переміщення товарів 
EUR.1). 

Глава 2 «Засоби захисту торгівлі» 
містить правила застосування спеціаль-
них, антидемпінгових та компенсаційних 
заходів, а також окремі положення щодо 
порядку застосування Україною спеціаль-

них заходів відносно легкових автомобілів. 
Також главою передбачені інституційні 
положення, а саме встановлення на рівні 
експертів Діалогу з питань засобів захисту 
торгівлі як форуму з питань співробітни-
цтва у сфері засобів захисту торгівлі та по-
ложення щодо вирішення спорів.

Глава 3 «Технічні бар’єри у торгівлі» 
застосовується до підготовки, адаптації та 
застосування технічних регламентів, стан-
дартів і робіт з оцінки відповідності, які ви-
значені в Угоді СОТ про технічні бар’єри в 
торгівлі. У даній главі Сторони підтверджу-
ють свої існуючі права та обов’язки стосов-
но одна одної в рамках цієї Угоди СОТ. 
Також у главі містяться положення щодо 
технічного співробітництва з метою по-
глиблення взаєморозуміння систем стан-
дартизації, метрології, акредитації, робіт з 
оцінки відповідності та ринкового нагляду 
та спрощення доступу до відповідних рин-
ків. Крім цього, главою визначені обов’язки 
України в частині поступового досягнення 
відповідності з технічними регламентами 
ЄС та системами стандартизації, метро-
логії, акредитації, робіт з оцінки відповід-
ності та ринкового нагляду ЄС. У главі та-
кож обумовлено порядок включення Угоди 
про оцінку відповідності та прийнятність 
промислових товарів (АСАА) як протоколу 
до Угоди, а також окреслено вимоги до 
пакування та маркування товарів. 

Глава 4 «Санітарні та фітосанітарні 
заходи» застосовується до всіх санітар-
них та фітосанітарних заходів, які можуть 
прямо чи опосередковано вплинути на 
здійснення торгівлі між Сторонами. Так, 
зазначеною главою встановлюються прин-
ципи прозорості стосовно санітарних та 
фітосанітарних заходів, наближення зако-
нодавства України до законодавства ЄС у 
відповідній сфері, механізм визнання ста-



2322

Положення Глави 9 «Інтелектуальна 
власність» доповнює та уточнює права та 
зобов’язання Сторін згідно з Угодою СОТ 
про торговельні аспекти прав інтелекту-
альної власності (Угода ТРІПС). Водночас 
глава покликана сприяти виробництву та 
комерціалізації новітніх та творчих продук-
тів, а також досягти належного та адек-
ватного рівня захисту прав інтелектуальної 
власності. Відповідні положення охоплю-
ють захист авторських та суміжних прав, 
торгових марок, дизайнів, фірмових на-
йменувань, патентів, зокрема винаходів у 
галузі біотехнологій, промислових зразків, 
даних медичних препаратів, даних про-
дуктів захисту рослин, даних топограм, 

охорону конфіденційної інформації та за-
хист від недобросовісної конкуренції, гео-
графічних зазначень, генетичних ресурсів, 
традиційних знань та фольклору.

Крім того, глава включає положення 
щодо:

– передачі технологій, встановлення 
режиму вичерпання прав інтелектуальної 
власності;

– стандартів та вимог, що стосуються 
прав інтелектуальної власності; 

– захисту прав інтелектуальної влас-
ності, зокрема цивільні заходи, процедури 
та засоби захисту, відповідальність поста-
чальників посередницьких послуг, заходи 
захисту на кордоні, щодо правил пове-

Главою також визначено, що до по-
чатку наближення свого законодавства 
Україна подає до Комітету з питань торгів-
лі комплексну дорожню карту з реалізації 
цієї Глави із часовими графіками та клю-
човими поетапними результатами, що 
повинні включати всі реформи стосовно 
наближення законодавства та розвитку ін-
ституційного потенціалу. Ця дорожня кар-
та повинна збігатися з етапами та часо-
вими рамками, викладеними у Додатку 
ХХI-А до Угоди.

Зазначена «Дорожня карта» повинна 
охоплювати всі аспекти реформуван-
ня та загальні правові засади для імпле-
ментації у сфері державних закупівель, 
зокрема: адаптацію законодавства для 
регулювання державних контрактів, контр-
актів у комунальних та інфраструктурних 

секторах, договорів концесії на виконан-
ня робіт та процедури перегляду рішень 
замовників; зміцнення адміністративної 
спроможності на всіх рівнях, у тому числі 
з органами оскарження та контрольними 
механізмами.

Після позитивного висновку Комітету з 
питань торгівлі ця дорожня карта буде роз-
глядатися як довідковий документ для ре-
алізації положень даної Глави. Європей-
ський Союз докладатиме всіх зусиль для 
надання допомоги Україні в реалізації цієї 
дорожньої карти.

Індикативним часовим графіком 
встановлено індикативний строк у 6 міся-
ців з дати набрання чинності Угодою, тобто 
з 1 січня 2016 року, для подання Україною 
зазначеної дорожньої карти.

Дорожня карта з реалізації Глави 8

сприяння торгівлі та митних реформ, а 
також питання поступового наближення 
до митного законодавства ЄС. Крім цьо-
го, главою створюється та регламентуєть-
ся діяльність Підкомітету з питань митного 
співробітництва, визначені його функції та 
повноваження.

Главою 6 «Заснування підприєм-
ницької діяльності, торгівля послугами та 
електронна торгівля» визначені положен-
ня щодо:

– принципів заснування підприєм-
ницької діяльності;

– застосування національного ре-
жиму та режиму найбільшого сприяння 
щодо заснування дочірних підприємств, 
філій та представництв юридичних осіб; 

– лібералізації умов заснування під-
приємницької діяльності;

– різниці режимів філій та представ-
ництв юридичних осіб, що реєструються у 
кожній із Сторін; 

– умов транскордонного надання по-
слуг, зокрема: доступу на ринки Сторін, за-

стосування національного режиму, вста-
новлення переліку окремих зобов’язань та 
порядок їх перегляду;

– умов надання послуг шляхом тим-
часового перебування фізичних осіб на 
території іншої Сторони, зокрема ре-
гламентована діяльність основного пер-
соналу, випускників-стажерів, продавців 
бізнес-послуг, постачальників договірних 
послуг, незалежних фахівців; 

– нормативно-правової бази для 
комп’ютерних, поштових та кур’єрських, 
телекомунікаційних, фінансових та тран-
спортних послуг;

– електронної торгівлі та її норматив-
но-правових аспектів;

– винятків, які дозволяють Стороні вжи-
вати відповідні заходи, пов’язані із безпе-
кою, захистом громадського порядку або 
моралі, захистом життя та здоров’я людей, 
тварин або рослин, збереженням вичерп-
них природніх ресурсів, захистом націо-
нальних художніх, історичних або архео-
логічних цінностей тощо.

У Доповненні XVII-6 до Угоди визна-
чено, що протягом 6-ти місячного періоду 
з дати набрання чинності Угодою, тобто 1 
січня 2016 року, Україна має подати для 
кожного сектору послуг, що потребує 
нормативно-правового наближення (фі-
нансові послуги, телекомунікаційні послу-
ги, поштові та кур’єрські послуги, послуги 
з міжнародних морських перевезень), де-

тальну дорожню карту для впровадження 
та застосування у кожному з даних сек-
торів правових актів ЄС, визначених у До-
повненнях XVII-2 – XVII-5 до Угоди, висвіт-
люючи можливі законодавчі та інституційні 
зміни, що вимагатимуться, проміжні тер-
міни та оцінку адміністративних потреб. 
Такі дорожні карти будуть індикативними і 
можуть бути уточнені.

Дорожні карти з регуляторного наближення для окремих 
секторів послуг
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Положення Глави 9 «Інтелектуальна 
власність» доповнює та уточнює права та 
зобов’язання Сторін згідно з Угодою СОТ 
про торговельні аспекти прав інтелекту-
альної власності (Угода ТРІПС). Водночас 
глава покликана сприяти виробництву та 
комерціалізації новітніх та творчих продук-
тів, а також досягти належного та адек-
ватного рівня захисту прав інтелектуальної 
власності. Відповідні положення охоплю-
ють захист авторських та суміжних прав, 
торгових марок, дизайнів, фірмових на-
йменувань, патентів, зокрема винаходів у 
галузі біотехнологій, промислових зразків, 
даних медичних препаратів, даних про-
дуктів захисту рослин, даних топограм, 

охорону конфіденційної інформації та за-
хист від недобросовісної конкуренції, гео-
графічних зазначень, генетичних ресурсів, 
традиційних знань та фольклору.

Крім того, глава включає положення 
щодо:

– передачі технологій, встановлення 
режиму вичерпання прав інтелектуальної 
власності;

– стандартів та вимог, що стосуються 
прав інтелектуальної власності; 

– захисту прав інтелектуальної влас-
ності, зокрема цивільні заходи, процедури 
та засоби захисту, відповідальність поста-
чальників посередницьких послуг, заходи 
захисту на кордоні, щодо правил пове-

Главою також визначено, що до по-
чатку наближення свого законодавства 
Україна подає до Комітету з питань торгів-
лі комплексну дорожню карту з реалізації 
цієї Глави із часовими графіками та клю-
човими поетапними результатами, що 
повинні включати всі реформи стосовно 
наближення законодавства та розвитку ін-
ституційного потенціалу. Ця дорожня кар-
та повинна збігатися з етапами та часо-
вими рамками, викладеними у Додатку 
ХХI-А до Угоди.

Зазначена «Дорожня карта» повинна 
охоплювати всі аспекти реформуван-
ня та загальні правові засади для імпле-
ментації у сфері державних закупівель, 
зокрема: адаптацію законодавства для 
регулювання державних контрактів, контр-
актів у комунальних та інфраструктурних 

секторах, договорів концесії на виконан-
ня робіт та процедури перегляду рішень 
замовників; зміцнення адміністративної 
спроможності на всіх рівнях, у тому числі 
з органами оскарження та контрольними 
механізмами.

Після позитивного висновку Комітету з 
питань торгівлі ця дорожня карта буде роз-
глядатися як довідковий документ для ре-
алізації положень даної Глави. Європей-
ський Союз докладатиме всіх зусиль для 
надання допомоги Україні в реалізації цієї 
дорожньої карти.

Індикативним часовим графіком 
встановлено індикативний строк у 6 міся-
ців з дати набрання чинності Угодою, тобто 
з 1 січня 2016 року, для подання Україною 
зазначеної дорожньої карти.
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сприяння торгівлі та митних реформ, а 
також питання поступового наближення 
до митного законодавства ЄС. Крім цьо-
го, главою створюється та регламентуєть-
ся діяльність Підкомітету з питань митного 
співробітництва, визначені його функції та 
повноваження.

Главою 6 «Заснування підприєм-
ницької діяльності, торгівля послугами та 
електронна торгівля» визначені положен-
ня щодо:

– принципів заснування підприєм-
ницької діяльності;

– застосування національного ре-
жиму та режиму найбільшого сприяння 
щодо заснування дочірних підприємств, 
філій та представництв юридичних осіб; 

– лібералізації умов заснування під-
приємницької діяльності;

– різниці режимів філій та представ-
ництв юридичних осіб, що реєструються у 
кожній із Сторін; 

– умов транскордонного надання по-
слуг, зокрема: доступу на ринки Сторін, за-

стосування національного режиму, вста-
новлення переліку окремих зобов’язань та 
порядок їх перегляду;

– умов надання послуг шляхом тим-
часового перебування фізичних осіб на 
території іншої Сторони, зокрема ре-
гламентована діяльність основного пер-
соналу, випускників-стажерів, продавців 
бізнес-послуг, постачальників договірних 
послуг, незалежних фахівців; 

– нормативно-правової бази для 
комп’ютерних, поштових та кур’єрських, 
телекомунікаційних, фінансових та тран-
спортних послуг;

– електронної торгівлі та її норматив-
но-правових аспектів;

– винятків, які дозволяють Стороні вжи-
вати відповідні заходи, пов’язані із безпе-
кою, захистом громадського порядку або 
моралі, захистом життя та здоров’я людей, 
тварин або рослин, збереженням вичерп-
них природніх ресурсів, захистом націо-
нальних художніх, історичних або архео-
логічних цінностей тощо.

У Доповненні XVII-6 до Угоди визна-
чено, що протягом 6-ти місячного періоду 
з дати набрання чинності Угодою, тобто 1 
січня 2016 року, Україна має подати для 
кожного сектору послуг, що потребує 
нормативно-правового наближення (фі-
нансові послуги, телекомунікаційні послу-
ги, поштові та кур’єрські послуги, послуги 
з міжнародних морських перевезень), де-

тальну дорожню карту для впровадження 
та застосування у кожному з даних сек-
торів правових актів ЄС, визначених у До-
повненнях XVII-2 – XVII-5 до Угоди, висвіт-
люючи можливі законодавчі та інституційні 
зміни, що вимагатимуться, проміжні тер-
міни та оцінку адміністративних потреб. 
Такі дорожні карти будуть індикативними і 
можуть бути уточнені.

Дорожні карти з регуляторного наближення для окремих 
секторів послуг
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сторонніх угод з охорони навколишнього 
середовища, що сприяють сталому роз-
витку;

– регулювання торгівлі на користь ста-
лого розвитку, зокрема торгівлі лісовою 
продукцією та торгівлі рибною продукці-
єю;

– підтримку рівнів захисту праці та на-
вколишнього середовища;

– створення інститутів громадського 
суспільства з питань сталого розвитку, що 
складаються із незалежних представниць-
ких громадських організацій

– механізм моніторингу виконання 
зазначеної глави через Підкомітет з питань 
торгівлі та сталого розвитку, що склада-
ється із вищих посадових осіб;

– окреслено функціонування Групи 
експертів, а також закріплені положення 
щодо співробітництва у сфері торгівлі та 
сталого розвитку.

Глави 14 «Вирішення спорів» визна-
чає процедуру врегулювання суперечок 

з торговельних питань. Основною метою 
глави є запобігання будь-якому спору та 
вирішення будь-якої суперечки між Сторо-
нами у дусі доброї волі. Главою визначено 
порядок проведення консультацій з метою 
досягнення взаємопогодженого рішення. 
Регламентована арбітражна процедура 
та створення і склад арбітражної групи, 
виконання постанови арбітражної групи, 
вимоги щодо арбітрів тощо.

Глава 15 «Механізм посередництва» 
визначає механізм досягнення взаємопо-
годженого рішення на основі всеохоплю-
ючих та прискорених процедур за допо-
могою посередника, зокрема порядок 
порушення зазначеної процедури, вибір 
посередника, правила процедури посе-
редництва, імплементація взаємопого-
дженого рішення, порядок внесення змін 
до механізму посередництва. 

дінки, спрямованих на сприяння захисту 
прав інтелектуальної власності; 

– співробітництва Сторін у сфері прав 
інтелектуальної власності;

– функціонування Підкомітету з пи-
тань географічних зазначень.

Одним із наріжних каменів балансу 
домовленостей в рамках ЗВТ є взаємний 
захист географічних зазначень. За Украї-
ною залишається право випускати вино з 
назвою «Кагор». Встановлюються перехід-
ні періоди, впродовж яких буде виведена 
з ринку продукція з назвами, що співпа-
дають з географічними зазначеннями ЄС 
(шампанське, коньяк, фета та деякі інші).

При підписанні Угоди про асоціацію 
до тексту декларації включено положення 
щодо надання з ЄС сприяння (технічного та 
фінансового), спрямованого на розвиток 
спроможності відповідних адміністратив-
них структур, а також підтримку представ-
ників виноробної галузі щодо просування 
на ринки продукції з новими назвами.

Глава 10 «Конкуренція» встановлює 
правила вільної та неспотвореної конку-
ренції, функціонування державних мо-
нополій, державних підприємств та під-
приємств, яким надані спеціальні або 
виключні права. Главою також визначені 
положення щодо:

– несумісних з Угодою господарських 
практик та операцій, імплементації відпо-
відного законодавства для протидії таким 
практикам;

– наближення конкурентного законо-
давства України до acquis ЄС;

– співробітництва у сфері застосу-
вання конкурентного законодавства;

– принципів та умов надання держав-
ної допомоги, взаємовідношення встанов-
лених правил з відповідними положення-
ми СОТ.

Главою 11 «Питання, пов’язані з тор-
гівлею енергоносіями» надано визначен-
ня енергетичних товарів, окреслені поло-
ження щодо їх транзиту і транспортування, 
співробітництва у сфері використання 

інфраструктури передачі та збереження 
газу, встановлені принципи регулювання 
цін на енергоносії та уникнення подвійно-
го ціноутворення, встановлена заборона 
на митні збори та кількісні обмеження на 
імпорт та експорт енергетичних товарів, 
врегульовані питання збою у постачанні 
та несанкціонованого відбору енергетич-
них товарів. Крім того, главою регламен-
товано діяльність регуляторного органу для 
електроенергії та газу. Обумовлено також 
взаємозв’язок з положеннями Договору 
про Енергетичне Співтовариство. Закрі-
плено норми щодо доступу, розвідки, ви-
добування та виробництва вуглеводнів, а 
також порядку ліцензування на видобуток 
або розвідку.

Главою 12 «Прозорість» передбаче-
но створення та підтримка ефективного 
та передбачуваного законодавчого се-
редовища для суб’єктів господарської 
діяльності. Встановлено механізми про-
зорості, а саме публікації заходів загаль-
ного застосування, надання відповідей на 
запити, порядок застосування адміністра-
тивних заходів (акти, процедури, правила, 
судові рішення), їх перегляд та оскаржен-
ня, співробітництво для підтримки регуля-
тивної якості та виконання, недопущення 
дискримінації та застосування прозорих 
стандартів.

Положення Глави 13 «Торгівля та ста-
лий розвиток» визначають:

– основні засади політики Сторін у 
сфері захисту навколишнього середови-
ща, соціальній сфері, розвитку міжна-
родної торгівлі з метою сприяння сталому 
розвитку;

– регулювання національних рівнів 
захисту навколишнього середовища та 
праці та наближення Україною свого від-
повідного законодавства у цих сферах до 
acquis ЄС;

– забезпечення та реалізацію багато-
сторонніх трудових стандартів, що сприя-
ють сталому розвитку;

– забезпечення та реалізацію багато-
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Загалом, вищезазначена частина 
Угоди містить зобов’язання щодо імпле-
ментації та практичного впровадження 
понад 300 регламентів та директив ЄС, а 
також інших актів acquis ЄС, у т.ч. повідо-
млень та роз’яснень Європейської Комісії 
та міжнародних договорів. Строки імпле-
ментації актів законодавства ЄС склада-
ють від 2 до 7 років з моменту набуття чин-
ності Угодою, причому близько двох третин 
актів має бути імплементовано протягом 
2-5 років.

Як видно із зазначеного вище пере-
ліку сфер, співпраця в яких є предметом 
Розділу V «Економічне та секторальне 
співробітництво», йдеться про співпрацю 
в окремих секторах чи галузях не лише 
економіки, але й про співпрацю у інших 
сферах суспільного життя. Це дасть змо-
гу враховувати також контекст відносин 
з ЄС, у тому числі використовувати його 
найкращі практики правового регулюван-

ня та інституційної розбудови, включаючи 
участь України у програмах та агенствах 
ЄС. Зокрема, йдеться про такі сфери 
як інформаційне суспільство, аудіовізу-
альна політика, охорона здоров’я, освіта, 
навчання та молодь, культура, розвиток 
спорту та фізичної культури, розвиток гро-
мадянського суспільства, транскордонної 
та регіональної співпраці.

Розділ VI «Фінансове співробітництво 
та положення щодо боротьби із шах-
райством» визначає положення щодо 
фінансової співпраці між Сторонами, 
щодо боротьби з шахрайством, а також 
передбачає зобов’язання ЄС щодо на-
дання допомоги Україні. У свою чергу для 
отримання такої допомоги Україна буде 
зобов’язана належно імплементувати від-
повідний acquis ЄС, що регулює порядок 
та принципи використання коштів ЄС.

18. морська політика та політика у сфері 
рибальства;

19. співробітництво щодо ріки Дунай;
20. захист споживачів;
21. співпраця щодо зайнятості, соціаль-

ної політики та рівних можливостей;
22. охорона здоров’я;
23. освіта, навчання та молодь;
24. культура;

25.  співпраця у сфері спорту та щодо 
розвитку фізичної активності;

26.  співпраця щодо розвитку громадян-
ського суспільства;

27.  транскордонна та регіональна 
співпраця;

28.  участь в програмах та агентствах 
ЄС.

РОЗДІЛ 5. Економічна 
співпраця: впроваджуючи 
європейські стандарти

Реалізація положень розділу Угоди 
щодо економічного та галузевого спів-
робітництва (Розділ V «Економічне та га-
лузеве співробітництво») сприятиме по-
ступовому регуляторному зближенню і 
гармонізації законодавства України та 
законодавства ЄС, розвитку співпраці у 

переважній більшості галузей економі-
ки, а також сприятиме реформуванню 
інституційної спроможності відповідних 
українських установ. Розділ також містить 
додатки із переліками та строками імпле-
ментації актів законодавства ЄС.

Розділ містить положення щодо цілей, 
завдань, напрямів та форм співпраці між 
Україною та ЄС у 28 сферах:

1. співпраця у сфері енергетики, вклю-
чаючи ядерну;

2. макроекономічна співпраця;
3. управління публічними фінансами: 

бюджетна політика, внутрішній конт-
роль та зовнішній аудит;

4. оподаткування;
5. статистика;
6. довкілля;
7. транспорт;
8. космос;

9. співпраця у сфері досліджень і роз-
витку;

10. промислова політика і політика щодо 
підприємств;

11. співробітництво у видобувній та           
металургійній галузях;

12. фінансові послуги;
13. право компаній, корпоративне 

управління, бухгалтерський облік і ау-
дит;

14. інформаційне суспільство;
15. аудіовізуальна політика;
16. туризм;
17. сільське господарство і розвиток сіль-

ської місцевості;
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15. аудіовізуальна політика;
16. туризм;
17. сільське господарство і розвиток сіль-

ської місцевості;
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Рада асоціації та Комітет асоціа-
ції матимуть повноваження приймати 
обов’язкові рішення, а також рекоменда-
ції. Так, зокрема, Рада асоціації зможе 
переглядати та оновлювати Угоду, у тому 
числі додатки до неї, в яких містяться пере-
ліки актів законодавства ЄС, які Україна 
зобов’язалась імплементувати. 

Рада асоціації також розглядатиме 
прогрес України в наближенні законодав-
ства до права ЄС, а також зможе утворю-
вати інші комітети або органи з окремих 
питань для забезпечення імплементації 
Угоди. Для детального розгляду імплемен-

тації Угоди в частині економічної та секто-
ральної співпраці Рада асоціації зможе 
утворювати підкомітети, які, як правило, 
складаються із експертів.

Водночас слід зазначити, що до на-
брання чинності Угодою в частині ство-
рення зони вільної торгівлі, в торговельній 
частині продовжуватимуть свою роботу 
відповідні підкомітети, створені в рамках 
Угоди про партнерство та співробітнитцво, 
зокрема Підкомітет № 1 «Торгівля та інвес-
тиції» та Підкомітет № 3 «Політика в сфері 
підприємств, конкуренція, співробітництво 
в регуляторній сфері».

Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 10 грудня 2014 р. № 700 «Питання під-
готовки та проведення засідань окремих 
двосторонніх органів асоціації між Украї-
ною та ЄС» визначено, що від України чле-
нами Ради асоціації є члени Кабінету Мі-
ністрів, а Комітету асоціації – заступники 
міністрів з питань європейської інтеграції, 
заступник Міністра економічного розвитку 
і торгівлі – Торговий представник України, 

заступники керівників інших центральних 
органів виконавчої влади, до повноважень 
яких належать питання виконання Угоди 
про асоціацію.

Цим же документом обов’язки се-
кретаря Ради асоціації і Комітету асоціації 
з Української Сторони покладено на ди-
ректора Урядового офісу з питань євро-
пейської інтеграції Секретаріату Кабінету 
Міністрів України.

Українські частини Ради асоціації та Комітету асоціації

Крім того, Угодою передбачено ство-
рення Парламентського комітету асоціа-
ції, який складатиметься з членів Європей-
ського Парламенту та депутатів Верховної 
Ради України.

Парламентський комітет асоціації 
(далі – ПКА) є форумом для членів Верхо-
вної Ради України і Європейського Парла-
менту для проведення засідань та обміну 
думками. Комітет встановлює власний 
регламент, його засідання проводяться з 
регулярністю, яку він визначає самостійно. 

Головування у Парламентському комітеті 
асоціації здійснюється по черзі відповідно 
представником Верховної Ради України 
і представником Європейського Парла-
менту. ПКА може створювати відповідні 
підкомітети. Парламентський комітет асо-
ціації зможе надсилати запити до Ради 
асоціації щодо відповідної інформації 
стосовно виконання Угоди про асоціацію, 
яка буде зобов’язана надати Комітету таку 
інформацію.

РОЗДІЛ 6. Нові інституції 
асоціації

Розділ VII «Інституційні, загальні та 
прикінцеві положення», на додаток до вже 
традиційного саміту Україна – ЄС перед-
бачає створення нових двосторонніх орга-
нів.

На найвищому рівні політичний діалог 
та діалог в інших сферах між Сторонами 
відбуватиметься на рівні Самітів, на якому 
Україну представлятиме Президент, а ЄС 
– Президент Європейської Ради та Прези-
дент Європейської Комісії.

Для контролю, моніторингу та оцінки 
застосування і виконання Угоди, її перегля-
ду у разі потреби, утворено Раду асоціації, 
яка збиратиметься періодично на рівні від-
повідних міністрів, в залежності від питань, 
що розглядатимуться. Українську Сторону 

в Раді асоціації представлятимуть члени 
Уряду, Сторону ЄС – члени Ради ЄС. За-
сідання Ради проводяться регулярно що-
найменше один раз на рік.

Також для підтримки роботи Ради 
асоціації буде створено Комітет асоціації, 
який складатиметься з представників Уря-
ду України з однієї сторони та представни-
ків Ради ЄС і Європейської Комісії з іншої. 

Комітет асоціації також буде прово-
дити засідання у спеціальній торгівельній 
конфігурації для вирішення всіх питань, 
пов’язаних з Розділом IV «Торгівля і питання, 
пов’язані з торгівлею» Угоди. Він почне пра-
цювати з початком тимчасового застосу-
вання положень цього розділу, тобто після 
1 січня 2016 року.

15 грудня 2014 р. у м. Брюссель відбу-
лося перше засідання Ради асоціації.

На цьому засіданні з метою забезпе-
чення роботи двосторонніх органів асоці-
ації схвалено перші рішення Ради асоціа-
ції, зокрема:

– про прийняття регламентів Ради 
асоціації, Комітету асоціації і його підко-
мітетів;

– про створення двох підкомітетів (Під-
комітету з питань свободи, безпеки та юс-
тиції та Підкомітету з питань економіки та 
іншого галузевого співробітництва);

– про делегування Радою асоціації 
окремих повноважень Комітету асоціа-
ції між Україною та ЄС у торговельному 
складі.

Створення Ради асоціації між Україною та ЄС

РОЗДІЛ 6. Нові інституції асоціації

Вказані рішення були попередньо схва-
лені розпорядженням Уряду від 10.12.2014 р. № 
1209.
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РОЗДІЛ 7. Імплементація 
Угоди про асоціацію в 
Україні: основні результати

З метою організації реалізації за-
вдань у сфері європейської інтеграції та 
виконання Угоди про асоціацію Урядом 
України був створений Урядовий офіс з 
питань європейської інтеграції у складі 
Секретаріату Кабінету Міністрів України1.

Відповідно до Положення про Урядо-
вий офіс на нього покладено здійснення 
організаційного, експертно-аналітичного 
та інформаційного забезпечення діяль-
ності Кабінету Міністрів України у сфері 
європейської інтеграції. 

Основними завданнями Урядового 
офісу є забезпечення діяльності у сфері 
європейської інтеграції Кабінету Міністрів 
України, Прем’єр-міністра України та 
Віце-прем’єр-міністра України, до ком-
петенції якого віднесено питання європей-
ської інтеграції щодо:

– координації діяльності органів вико-
навчої влади з розроблення та здійснення 
заходів, спрямованих на виконання Угоди 
про асоціацію, інших міжнародних дого-
ворів України з питань європейської інте-
грації і домовленостей між Україною та 
ЄС;

– планування, проведення моніторин-

1  Постанова Кабінету Міністрів України від 
13.08.2014 р. № 346 «Про Урядовий офіс з питань 
європейської інтеграції».

гу та оцінки ефективності та результатив-
ності виконання завдань у сфері європей-
ської інтеграції, у тому числі з виконання 
Угоди;

– координації діяльності органів вико-
навчої влади з розроблення проектів зако-
нодавчих та інших нормативно-правових 
актів, спрямованих на виконання Угоди, 
інших міжнародних договорів України з 
питань європейської інтеграції і домовле-
ностей між Україною та ЄС;

– удосконалення системи та механіз-
мів координації діяльності органів виконав-
чої влади у сфері європейської інтеграції.

Урядовий офіс з питань європейської 
інтеграції очолює заступник Міністра Кабі-
нету Міністрів України – директор.

Також у виконавчі владі було запро-
ваджено інститут заступників міністрів з 
питань європейської інтеграції, до повно-
важень яких належать забезпечення та 
координація впровадження євроінтегра-
ційних завдань на рівні відповідного мініс-
терства.

Уряд свою постановою визначив2 , що 
питання імплементації Угоди, підготовки 

2 Постанова Кабінету Міністрів України від 
10.12.2014 р. № 700 «Питання підготовки та про-
ведення засідань окремих двосторонніх органів 
асоціації між Україною та ЄС».

7.1. Інституційний механізм

З метою залучення до реалізації Уго-
ди громадянського суспільства перед-
бачається створення Платформи гро-
мадянського суспільства. Це положення 
є інноваційним для угод про асоціацію з 
європейськими країнами і створює пере-
думови для глибокого і системного залу-
чення громадського суспільства до усього 
спектру відносин між Україною та ЄС. 

Парламентський комітет асоціації та 
Платформа громадянського суспільства 

відповідно до Угоди повинні будуть бути 
проінформовані про рішення та реко-
мендації Ради асоціації, та можуть нада-
вати рекомендації Раді асоціації.

Крім того, Угода передбачає, що 
Комітет асоціації та Парламентський ко-
мітет асоціації здійснюватимуть регуляр-
ні контакти з представниками Платфор-
ми громадянського суспільства з метою 
отримання їхньої думки щодо досягнення 
цілей цієї Угоди.

24-25 лютого 2015 року в м. Брюссель 
відбулося інавгураційне засідання Парла-
ментського комітету асоціації, під час яко-
го було затверджено Регламент ПКА, при-
йнято заяву та рекомендації.

Співголовами ПКА обрані Остап Се-
мерак, народний депутат України, пер-
ший заступник Голови Комітету Верховної 

Ради України з питань європейської інте-
грації та Андрей Пленкович, депутат Єв-
ропейського парламенту від Республіки 
Хорватія, представник Європейської на-
родної партії.

Наступне засідання Парламентсько-
го комітету асоціації відбудеться восени 
2015 р. в Україні.

Започаткування роботи Парламентського комітету 
асоціації
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РОЗДІЛ 7. Імплементація 
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Секретаріату Кабінету Міністрів України1.

Відповідно до Положення про Урядо-
вий офіс на нього покладено здійснення 
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ЄС;

– планування, проведення моніторин-
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17 вересня 2014 р. Уряд затвердив 
План заходів з імплементації Угоди про 
асоціацію на 2014 – 2017 роки1 . Цей до-
кумент містить майже 500 завдань органів 
виконавчої влади з виконання Угоди протя-
гом трьох років.

На виконання цього Плану заходів мі-
ністерства, інші центральні органи вико-
навчої влади здійснюють підготовку планів 
імплементації актів законодавства ЄС, що 
схвалюються Урядом2 . 

За інформацією Урядового офісу 
вказані плани імплементації спрямовані 
на забезпечення чіткого планування, на-
лежної підготовки до впровадження та 
комплексного моніторингу імплементації 
відповідних актів законодавства ЄС. Їх під-
готовка здійснюється відповідно до єдиної 
методології, розробленої з урахуванням 
відповідного досвіду держав-членів ЄС, 
країн-кандидатів та особливостей сис-
теми урядування України. Ця методологія 
ґрунтується на тому, що планування впро-
вадження актів законодавства ЄС пови-
нне повністю враховувати не лише аспект 
наближення законодавства, але й рівно-
цінно відповідні імплементаційні заходи, 
зокрема інституційні та організаційні, а та-
кож проведення відповідних консультацій 
із зацікавленими сторонами. Такий підхід 
дозволить забезпечити узгодженість, про-
зорість та послідовність у виконанні Укра-
їною зобов’язань, що випливають з Угоди 
про асоціацію, ефективний та послідов-
ний моніторинг імплементації актів зако-
нодавства ЄС.

1 Розпорядження Кабінету Міністрів від 
17.09.2014 р. № 847 «Про імплементацію Угоди 
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським Співтова-
риством з атомної енергії і їхніми державами-чле-
нами, з іншої сторони».
2 Див. пункт 2 вказаного розпорядження КМУ 
№ 847 про затвердження Плану заходів з імпле-
ментації.

Передбачається, що загалом Уряд 
схвалить плани імплементації близько 180 
актів законодавства ЄС у визначених Уго-
дою сферах на період 2014-2017 років3 . 
З уже схваленими планами імплемента-
ції можна ознайомитись на Урядовому 
порталі у розділі «Європейська інтеграція 
– Угода про асоціацію – Виконання Угоди».

Крім того, схвалений 16 березня 2015 
року Радою асоціації між Україною та 
ЄС оновлений Порядок денний асоціації 
(далі - ПДА) доповнює зобов’язання щодо 
повної імплементації положень Угоди про 
асоціацію, що підпадають під тимчасове 
застосування, а також фіксує спільне ро-
зуміння України та ЄС щодо дій, необхід-
них для подальшого поглиблення політич-
ної асоціації та економічної інтеграції. 

Реалізація Порядку денного асоціації 
буде предметом та частиною процесу 
щорічного звітування, спільного з ЄС моні-
торингу та оцінки.

3 Водночас кількість актів законодавства є 
динамічним показником, що може змінюватись, 
оскільки застосування комплексного підходу до 
імплементації зобов’язань у відповідній сфері 
може потребувати включення до планів імплемен-
тації додаткових актів законодавства ЄС, зокрема 
щодо яких Угодою закріплено термін імплемен-
тації більше ніж 3 роки або строки впровадження 
яких Угодою не визначено.
Крім того, частина зобов’язань України за Угодою 
буде імплементовуватись згідно з відповідними 
дорожніми картами, підготовка яких передбачена 
безпосередньо Угодою.
В окремих сферах Угода чітко не визначає пе-
реліку актів законодавства ЄС, до яких Україна 
зобов’язана наблизити своє законодавство. Звідси 
підготовка відповідних планів імплементації здій-
снюється комплексно, відповідно до положень 
Угоди та пропозицій відповідальних органів (на-
приклад, у сфері інтелектуальної власності на 
сьогодні орієнтовно планується впровадження 12 
актів законодавства ЄС).

7.2. Виконання Угоди про асоціаціюзасідань, виконання рішень та рекомен-
дацій Ради асоціації та Комітету асоціа-
ції і його підкомітетів розглядаються відпо-
відно на спеціальному засіданні Кабінету 
Міністрів з питань європейської інтеграції 
(стосовно Ради асоціації) та урядового 
комітету, до повноважень якого належать 

питання європейської інтеграції (стосовно 
Комітету асоціації та його підкомітетів).

Вказаною вище постановою Уряду № 
346 затверджено схему взаємодії органів 
виконавчої влади (див. вставку «Схема вза-
ємодії»).

Схема взаємодії Кабінету Міністрів України, українських частин Ради асоціації та Комітету асоціації, Урядового офісу з питань 
європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвер-

джена постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 р. № 346.

Механізм координації євроінтеграційної політики

Кабінет Міністрів України
Прем’єр-міністр України

Віце-прем’єр-міністр України, 
до компетенції якого віднесені питання 

євроінтеграції

Урядовий офіс 
з питань європейської інтеграції 
Секретаріат Ради та Комітету 

Асоціації

Міністерства, ЦОВВ 
заступники міністрів з питань 

європейської інтеграції,  профільні 
заступники керівників ЦОВВ

Спеціальні засідання 
Кабінету Міністрів України, на яких розглядаються

питання Ради Асоціації Україна-ЄС 
та імплементації Угоди

Визначення пріоритетів, прийняття 
та обговорення рішень у сфері 
євроінтеграції, зокрема рішень 

двосторонніх органів Україна - ЄС

Підготовка експертних 
висновків до проектів 

нормативно-правових 
актів, розроблених 

міністерствами  і ЦОВВ

Координація роботи 
двосторонніх органів 

Моніторинг виконання Угоди 
про асоціацію та планів 

заходів 

Підготовка та моніторинг 
виконання рішень 

двосторонніх органів 
Асоціації

Обговорення підготовлених 
проектів нормативно-
правових актів у сфері 

компетенції міністерств і 
ЦОВВ

Урядовий комітет з питань європейської інтеграції
на якому розглядаються питання Комітету 

Асоціації Україна-ЄС та імплементації Угоди
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дозволить забезпечити узгодженість, про-
зорість та послідовність у виконанні Укра-
їною зобов’язань, що випливають з Угоди 
про асоціацію, ефективний та послідов-
ний моніторинг імплементації актів зако-
нодавства ЄС.

1 Розпорядження Кабінету Міністрів від 
17.09.2014 р. № 847 «Про імплементацію Угоди 
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським Співтова-
риством з атомної енергії і їхніми державами-чле-
нами, з іншої сторони».
2 Див. пункт 2 вказаного розпорядження КМУ 
№ 847 про затвердження Плану заходів з імпле-
ментації.

Передбачається, що загалом Уряд 
схвалить плани імплементації близько 180 
актів законодавства ЄС у визначених Уго-
дою сферах на період 2014-2017 років3 . 
З уже схваленими планами імплемента-
ції можна ознайомитись на Урядовому 
порталі у розділі «Європейська інтеграція 
– Угода про асоціацію – Виконання Угоди».

Крім того, схвалений 16 березня 2015 
року Радою асоціації між Україною та 
ЄС оновлений Порядок денний асоціації 
(далі - ПДА) доповнює зобов’язання щодо 
повної імплементації положень Угоди про 
асоціацію, що підпадають під тимчасове 
застосування, а також фіксує спільне ро-
зуміння України та ЄС щодо дій, необхід-
них для подальшого поглиблення політич-
ної асоціації та економічної інтеграції. 

Реалізація Порядку денного асоціації 
буде предметом та частиною процесу 
щорічного звітування, спільного з ЄС моні-
торингу та оцінки.

3 Водночас кількість актів законодавства є 
динамічним показником, що може змінюватись, 
оскільки застосування комплексного підходу до 
імплементації зобов’язань у відповідній сфері 
може потребувати включення до планів імплемен-
тації додаткових актів законодавства ЄС, зокрема 
щодо яких Угодою закріплено термін імплемен-
тації більше ніж 3 роки або строки впровадження 
яких Угодою не визначено.
Крім того, частина зобов’язань України за Угодою 
буде імплементовуватись згідно з відповідними 
дорожніми картами, підготовка яких передбачена 
безпосередньо Угодою.
В окремих сферах Угода чітко не визначає пе-
реліку актів законодавства ЄС, до яких Україна 
зобов’язана наблизити своє законодавство. Звідси 
підготовка відповідних планів імплементації здій-
снюється комплексно, відповідно до положень 
Угоди та пропозицій відповідальних органів (на-
приклад, у сфері інтелектуальної власності на 
сьогодні орієнтовно планується впровадження 12 
актів законодавства ЄС).

7.2. Виконання Угоди про асоціаціюзасідань, виконання рішень та рекомен-
дацій Ради асоціації та Комітету асоціа-
ції і його підкомітетів розглядаються відпо-
відно на спеціальному засіданні Кабінету 
Міністрів з питань європейської інтеграції 
(стосовно Ради асоціації) та урядового 
комітету, до повноважень якого належать 

питання європейської інтеграції (стосовно 
Комітету асоціації та його підкомітетів).

Вказаною вище постановою Уряду № 
346 затверджено схему взаємодії органів 
виконавчої влади (див. вставку «Схема вза-
ємодії»).

Схема взаємодії Кабінету Міністрів України, українських частин Ради асоціації та Комітету асоціації, Урядового офісу з питань 
європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвер-

джена постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 р. № 346.
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Кабінет Міністрів України
Прем’єр-міністр України

Віце-прем’єр-міністр України, 
до компетенції якого віднесені питання 

євроінтеграції

Урядовий офіс 
з питань європейської інтеграції 
Секретаріат Ради та Комітету 

Асоціації

Міністерства, ЦОВВ 
заступники міністрів з питань 

європейської інтеграції,  профільні 
заступники керівників ЦОВВ

Спеціальні засідання 
Кабінету Міністрів України, на яких розглядаються

питання Ради Асоціації Україна-ЄС 
та імплементації Угоди

Визначення пріоритетів, прийняття 
та обговорення рішень у сфері 
євроінтеграції, зокрема рішень 

двосторонніх органів Україна - ЄС

Підготовка експертних 
висновків до проектів 

нормативно-правових 
актів, розроблених 

міністерствами  і ЦОВВ

Координація роботи 
двосторонніх органів 

Моніторинг виконання Угоди 
про асоціацію та планів 

заходів 

Підготовка та моніторинг 
виконання рішень 

двосторонніх органів 
Асоціації

Обговорення підготовлених 
проектів нормативно-
правових актів у сфері 

компетенції міністерств і 
ЦОВВ

Урядовий комітет з питань європейської інтеграції
на якому розглядаються питання Комітету 

Асоціації Україна-ЄС та імплементації Угоди
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На найвищому рівні

Саміт Україна - ЄС

Президент України

На парламентському рівні

Парламентський комітет асоціації

Українська частина Парламентського 
комітету асоціації

На міністерському рівні

Рада асоціації Україна – ЄС

Прем’єр-міністр України / Віце-прем’єр-
міністр України з питань європейської 

інтеграції, міністри

Засідання міністрів закордонних справ

Діалог з питань внутрішніх реформ

Діалог з питань міграції

Діалог з питань зовнішньої та 
безпекової політики

Діалог з питань притулку

Діалог на рівні старших посадових 
осіб з лібералізації візового режиму

Окремі двосторонні 
діалоги : у галузі 

культури, торговельних 
заходів, бізнес-клімату, 
технічного регулювання 

та стандартизації, 
інтелектуальної власності 

тощо

На рівні вищих посадових осіб

Комітет асоціації Україна – ЄС

До створення зони вільної 
торгівлі, в торговельній частині 

продовжуватимуть свою 
роботу

Підкомітет з питань юстиції, свободи та 
безпеки, включаючи права людини

Комітет асоціації Україна – ЄС 
з питань торгівлі

Підкомітет з управління 
СФЗ

Підкомітет з питань митного 
співробітництва

Підкомітет № 1 “Торгівля та 
інвестиції”

Підкомітет № 3 
“Політика в сфері 

підприємств, конкуренція, 
співробітництво в 

регуляторній сфері”

Підкомітет з питань 
географічних зазначень

Підкомітет з питань торгівлі 
та сталого розвитку

Підкомітет з питань економіки та іншого 
галузевого співробітництва (у галузевих 

конфігураціях)

Платформа громадянського суспільства

Для нотаток
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