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Статтю присвячено з’ясуванню сутності Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Проана-
лізовано основні положення як політичної, так і економічної 
частин Угоди. Визначено шляхи укладання та перспективи 
імплементації цієї угоди.
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Статья посвящена выяснению сущности Соглашения 
об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Про-
анализированы основные положения как политической, так и 
экономической частей соглашения. Определены пути заклю-
чения и перспективы имплементации этого соглашения.
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The article is devoted to clarify the spirit of the Association 
Agreement between Ukraine to the European Union. Analyzed 
the basic provisions of both political and economic part of the 
Agreement. Ways and prospects of implementing the conclusion of 
the Association Agreement.
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Постановка проблеми. Державна політика України 
у сфері європейської інтеграції почала формуватися піс-
ля проголошення незалежності України. Відносини між 
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Україною та Європейським Союзом були започатковані 
в грудні 1991 року. Європейський Союз визнав створення 
нашої держави однією з найважливіших подій в історії су-
часної Європи і висловив переконання, що демократична, 
сильна Україна зможе зробити значний внесок у загаль-
ну європейську стабільність. Про це було проголошено 
у спільній позиції країн-членів ЄС у листопаді 1994 р. До 
того ж Євросоюз висловив свій намір підтримувати неза-
лежність, територіальну цілісність і суверенітет України у 
своєму Плані дій для України, розробленому на той час.

Aнaліз oстaнніх дoсліджень. Дослідженню теорії 
та практики інтеграції України до ЄС відводилось чіль-
не місце у працях багатьох вітчизняних учених. Окремі 
проблеми державної політики України у сфері євроін-
теграції висвітлено в роботах таких науковців у галузі 
державного управління, як С. Андрейчук, А. Баровська,  
Ю. Бондаренко, Н. Гнидюк, О. Григор, І. Грицяк,  
Г. Дмитренко, Л. Ільченко- Сюйва, Т. Ілюк, М. Калина, 
Ю. Кальниш, Б. Копил, І. Кравчук, О. Кривцова, І. Куліш, 
Т. Курило, О. Кушніренко, А. Лавренчук, Ю. Лагутов,  
М. Лахижа, О. Личук, Л. Максим’як, О. Малиновська,  
О. Мельников, Л. Пісьмаченко, О. Пойченко, Л. Пше-
нична, А. Розсказов, Н. Рудік, І. Сікорська, Б. Слупський,  
Р. Сорока, С. Сорока, С. Степаненко, Р. Сторожук,  
С. Товстуха, Е. Топалова, І. Фуртак, О. Чумакова,  
К. Шкумбатюк та інших учених.

Виклaд oснoвнoгo мaтеріaлу. Укладення Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС (далі – Угода) означає 
переведення відносин між Сторонами на новий рівень 
– від партнерства і співробітництва до політичної асо-
ціації та економічної інтеграції, адже важливою части-
ною Угоди є положення про створення поглибленої та  
всеохопної ЗВТ. Вона є новаторським і безпрецедент-
ним документом з точки зору низки сфер, які охоплює, 
а також детальності зобов’язань і часових рамок їх вико-
нання. Безумовно, Україна розглядає Угоду як важливий 
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крок у реалізації євроінтеграційної стратегії та підготов-
ки до можливого вступу в ЄС у майбутньому. 

Серед аргументів зближення України та ЄС, що 
перераховані в преамбулі Угоди, вважаємо за доцільне 
звернути увагу на такі положення, які, на нашу думку, 
відзначаються особливою важливістю для подальшої ре-
алізації стратегії інтеграції України до Євросоюзу.

Так, наприклад, у Преамбулі відзначено, що Сторо-
ни домовилися про положення Угоди про асоціацію між 
Україною, з одного боку, та ЄС і його державами-члена-
ми – з іншого на таких підставах: по-перше, визнаючи, що 
Україна як європейська держава поділяє спільну історію 
та спільні цінності з державами-членами ЄС і налаштована 
підтримувати ці цінності; по-друге, беручи до уваги важ-
ливість, яку надає Україна своїй європейській ідентичності; 
по-третє, ураховуючи міцну громадську підтримку в Украї- 
ні європейського вибору держави; по-четверте, підтвер-
джуючи, що ЄС визнає європейські прагнення України і 
вітає її європейській вибір, у тому числі її зобов’язання роз-
будовувати розвинену і сталу демократію та ринкову еко-
номіку; по-п’яте, визнаючи, що політична асоціація та еко-
номічна інтеграція України з ЄС залежатиме від прогресу 
в імплементації цієї Угоди, а також від досягнень України 
в забезпеченні поваги до спільних цінностей і прогресу в 
наближенні з ЄС у політичній, економічній та правовій 
сферах; по-шосте, будучи відданими повазі до незалежнос-
ті, суверенітету, територіальної цілісності та непорушності 
кордонів; по-сьоме, бажаючи досягнути тіснішого збли-
ження позицій щодо двосторонніх, регіональних та між-
народних питань, які становлять взаємний інтерес, урахо-
вуючи Спільну зовнішню та безпекову політику ЄС, у тому 
числі СПБО; по-восьме, бажаючи просувати процес ре-
форм та адаптації законодавства в Україні, що сприятиме 
поступовій економічній інтеграції та поглибленню полі-
тичної асоціації; по-дев’яте, бажаючи досягти економічної 
інтеграції за допомоги створення поглибленої і всеохопної 
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ЗВТ як невід’ємної частини зазначеної Угоди; по-десяте, 
визнаючи, що поглиблена і всеохопна ЗВТ буде сприяти 
подальшій економічній інтеграції до внутрішнього рин-
ку ЄС, як це передбачено згаданою Угодою, і пов’язана з 
процесом широкомасштабної адаптації законодавства; по-
одинадцяте, визнаючи важливість запровадження безвізо-
вого режиму для громадян України у відповідний час після 
створення умов для добре керованого та безпечного пере-
сування людей; по-дванадцяте, ураховуючи, що згадана 
Угода не визначає наперед і залишає відкритим майбутній 
розвиток відносин Україна – Євросоюз [9, c. 5–8].

Отож, Угодою створюється асоціація між Сторонами. 
Її цілями визначено: 1) сприяти поступовому зближенню 
Сторін, ґрунтуючись на спільних цінностях і тісних приві-
лейованих зв’язках, поглиблюючи участь України в прог-
рамах, агенціях і політиках ЄС; 2) забезпечити необхідні 
рамки для посиленого політичного  діалогу  в  усіх сферах 
взаємного інтересу; 3) запровадити умови для посилених 
економічних і торговельних відносин, які призведуть до 
поступової інтеграції України до внутрішнього ринку Єв-
росоюзу, у тому числі завдяки створенню поглибленої і 
всеохопної ЗВТ і підтримувати зусилля України стосов-
но завершення переходу до дійової ринкової економіки, 
у тому числі шляхом поступової адаптації її законодав-
ства до законодавства ЄС; 4) посилювати співробітництво 
у сфері юстиції, свободи і безпеки з метою забезпечення 
верховенства права та поваги до прав людини й основопо-
ложних свобод; 5) сприяти, зберігати та зміцнювати мир 
і стабільність у регіональному та міжнародному вимірах;  
6) запровадити умови для дедалі тіснішого співробітни-
цтва в інших сферах взаємного інтересу [9, c. 9].

Беручи до уваги зазначене, можна говорити про те, 
що цілі асоціації України з ЄС збігаються з основними 
цілями самого ЄС на сучасному етапі, а саме: економічна 
інтеграція, спільна зовнішня політика та політика без-
пеки, спільна внутрішня політика, що включає розвиток 



- 92 - 

Збірник наукових праць. Вип. 2 (15), 2015

демократичних інститутів, добре врядування, верховен-
ство права і поваги до прав людини та основоположних 
свобод, співробітництво у сфері юстиції тощо.

Основними елементами Угоди визначено забезпе-
чення поваги до принципів суверенітету і територіаль-
ної цілісності, непорушності кордонів та незалежності, 
протидія розповсюдженню зброї масового знищення, 
пов’язаних із нею матеріалів і засобів доставки (стаття 
2). У статті 3 Україна та Євросоюз визнають, що основу 
для їхніх відносин становлять принципи вільної ринко-
вої економіки. Саме тому верховенство права, належне 
врядування, боротьба з корупцією, сприяння сталому 
розвитку й ефективній багатосторонності, боротьба з 
різними формами транснаціональної організованої зло-
чинності і тероризмом є головними принципами для 
посилення відносин між Україною та ЄС [9, c. 11].

Розділ ІІ Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
має назву «Політичний діалог та реформи, політична 
асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері зов-
нішньої та безпекової політики». Це так звана «політич-
на частина Угоди», яка має безпосереднє відношення до 
державного управління та подальшої успішної реалізації 
євроінтеграційної стратегії України у визначених сферах.

Політичний діалог повинен розвиватися і зміц-
нюватися між Сторонами в усіх сферах, що становлять  
взаємний інтерес. Цілями політичного діалогу є: 

1) поглиблення політичної асоціації і зміцнення 
політико-безпекової ефективності та конвергенції;

 2) сприяння міжнародній безпеці і стабільності на 
основі ефективної багатосторонності;

 3) посилення співробітництва та діалогу між Сто-
ронами з питань антикризового управління і міжнарод-
ної безпеки, у першу чергу з метою реагування на гло-
бальні та регіональні виклики й основні загрози;

4) прискорення практичного співробітництва між 
Сторонами, орієнтованого на результат і для досягнення 
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миру, безпеки та стабільності на Європейському конти-
ненті; 

5) зміцнення поваги до демократичних принципів, 
верховенства права і належного врядування, прав люди-
ни та основоположних свобод, а також внесок у консолі-
дацію внутрішніх політичних реформ; 

6) розвиток діалогу і поглиблення співробітництва 
між Сторонами у сфері безпеки й оборони;

7) сприяння принципам незалежності, суверенітету, 
територіальної цілісності й непорушності кордонів [9, c. 13].

Важливою є стаття 5, адже в ній визначено форми 
проведення політичного діалогу, у рамках якого Сторони 
проводитимуть регулярні зустрічі на рівні самітів. Нага-
даймо, що на найвищому рівні механізмом регулярного 
політичного діалогу є щорічні саміти Україна – ЄС за учас-
ті Президента України, Президента ЄР та Президента ЄК.

Отож Угодою про асоціацію між Україною та ЄС 
створюється Рада асоціації. До її функцій належать:  
здійснення контролю і моніторинг застосування та ви-
конання Угоди; періодичний перегляд функціонування 
Угоди в межах її цілей; вивчення будь-яких головних 
питань, що виникають у рамках Угоди, а також будь-які 
інші двосторонні або міжнародні питання взаємного  
інтересу. Засідання Ради асоціації проводяться регуляр-
но на рівні міністрів якнайменше один раз на рік і тоді, 
коли цього вимагають обставини. Засідання Ради асоці-
ації проводяться в будь-якому необхідному складі за вза-
ємною згодою [9, c. 222] (стаття 461).

Рада асоціації може ухвалити рішення про створення 
будь-якого спеціального комітету чи органу в конкретних 
сферах, які необхідні для виконання Угоди, а також визна-
чити склад, обов’язки і порядок функціонування таких ор-
ганів. Підкреслимо, що такі спеціальні комітети й органи 
можуть обговорювати будь-яке питання, яке вони вважа-
ють доречним, без шкоди для положень розділу IV «Тор-
гівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди [9, c. 224].
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Політичний діалог буде реалізовуватись також у та-
ких форматах:

1) регулярні зустрічі представників ЄС, з одного 
боку, і представників України – з іншого, на рівні полі-
тичних директорів, Політико-безпекового комітету та 
експертів, у тому числі стосовно окремих регіонів і пи-
тань; 2) своєчасне і повне використання всіх диплома-
тичних та військових каналів між Сторонами, включно 
з відповідними контактами з третіми країнами, у рам-
ках ООН, ОБСЄ та інших міжнародних форумів; 3) регу-
лярні зустрічі як на рівні посадових осіб високого рангу, 
так і експертів військових установ Сторін; 4) у будь-який 
інший спосіб, у тому числі за допомоги зустрічей екс-
пертів, які сприятимуть удосконаленню та консолідації 
цього діалогу між Сторонами [9, c. 14]. 

Відповідно до Угоди, інституційний механізм спів-
праці між Україною та ЄС відповідно складається з:

1) самітів на найвищому рівні; 2) засідань Ради асоці-
ації, у структуру якої входить Комітет асоціації з підкомі-
тетами; 3) регулярних зустрічей на рівні міністрів закор-
донних справ України та ЄС; 4) Парламентського комітету 
асоціації; 5) Платформи громадянського суспільства. 

Насамперед для Сторін особливе значення має 
утвердження верховенства права, зміцнення інституцій 
усіх рівнів у сфері управління загалом і правоохоронних 
та судових органів зокрема. Виходячи з цього, співробіт-
ництво в першу чергу буде спрямоване на зміцнення су-
дової влади, підвищення її ефективності, гарантування її 
незалежності та неупередженості, а також на боротьбу з 
корупцією (стаття 14). Захисту персональних даних при-
свячено статтю 15, а співробітництву у сфері міграції, 
притулку й управління кордонами – статтю 16 [9, c. 19-20].

Вважається, що одним із головних практичних 
важливих наслідків Угоди про асоціацію є створен-
ня поглибленої і всеохопної ЗВТ, яка має забезпечи-
ти вільне переміщення товарів і послуг між Україною 
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та ЄС, передбачає гармонійну інтеграцію економіки 
України до спільного ринку Євросоюзу. Передбачаєть-
ся також, що за допомогою ЗВТ створюватимуться нові 
умови для доступу України до інноваційних європей-
ських технологій та залучення інвестицій, а для україн-
ських підприємств відкриється можливість збільшення 
експорту. Крім того, беручи до уваги високі стандар-
ти і технічні вимоги ринку ЄС, будуть підвищуватися 
також стандарти українського виробництва, що пози-
тивно позначиться на посиленні конкурентоздатності 
національної економіки [7, c. 243]. Передбачається, що  
імплементація Угоди, по-перше, відкриє внутрішні 
ринки обох Сторін шляхом усунення митних зборів та 
нетарифних торговельних бар’єрів; по-друге, окреслить 
план модернізації двосторонніх торговельних та інвес-
тиційних відносин; по-третє, запропонує Україні таку 
модель економічного розвитку, що матиме позитив-
ний прямий вплив на розвиток бізнесу і життя грома-
дян України. Слід підкреслити, що Угоди про створен-
ня глибокої та всеохопної ЗВТ є найбільш амбіційною 
двосторонньою угодою, що ЄС коли-небудь укладав із 
торговельним партнером [4], як наголошує Представ-
ництво Євросоюзу в Україні.

Слід підкреслити, що в прикінцевих положеннях 
Угоди, а саме у статті 479 «Співвідношення з іншими 
угодами» йдеться про те, що УПС втрачає чинність ра-
зом із протоколами до неї, а Угода про асоціацію її 
замінює. Водночас чинні угоди, які регулюють окремі 
напрями співробітництва між Україною та ЄС і нале-
жать до сфери дії Угоди, вважаються частиною дво-
сторонніх відносин у цілому, що регулюються цією 
Угодою, а також складовою загальної інституційної 
основи співробітництва двох Сторін. До того ж Украї-
на та ЄС можуть доповнювати цю Угоду шляхом укла-
дання окремих угод у будь-якій галузі, що належить 
до сфери її дії. При цьому такі окремі  угоди будуть 



- 96 - 

Збірник наукових праць. Вип. 2 (15), 2015

невід’ємною частиною двосторонніх відносин у ціло-
му, що регулюються Угодою, і також становитимуть 
частину загальної інституційної основи співробіт- 
ництва [9, c. 229-230].

Не можна оминути увагою також той факт, що Уго-
да укладається на необмежений термін. Установлено 
також, що Сторони забезпечуватимуть усебічний пере-
гляд досягнення цілей цієї Угоди протягом п’яти років із 
дати набрання нею чинності, а також у будь-який інший 
час за взаємною згодою України та Євросоюзу [9, c. 230], 
згідно зі статтею 481.

Висновки. Узагальнюючи, відзначимо, що Угода 
про асоціацію між Україною та ЄС є детальною щодо 
галузей співробітництва, разом із додатками і протоко-
лами налічує понад тисячу сторінок. За структурою вона 
складається з преамбули, семи частин, сорока трьох до-
датків і трьох протоколів.

Наголосимо, що з підписанням Угоди про асоці-
ацію Україна погоджується з чіткими зобов’язаннями 
щодо адаптації внутрішнього законодавства до зако-
нодавства ЄС, адже «однією з вимог для асоційованих 
країн є забезпечення сумісності чинного і майбутнього 
законодавства з правом ЄС, зокрема з митним, банків-
ським законодавством, правом, яке регулює діяльність 
компаній, фінансову звітність, податки, інтелектуальну 
власність, техніку безпеки, фінансові послуги, правила 
конкуренції, охорону здоров’я та життя людини, захист 
тварин і рослин та ін.» [1, с. 8].
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