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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

1. Етапи європейської 
інтеграції 

1950-1968 рр. - становлення економічної 
Європи шести країн;

1969-1973 рр. - поглиблення й 
розширення «Спільного ринку»;

1974-1984 рр. - певний застій 
євробудівництва; 

1985-1991 рр. - виникнення нових 
інтеграційних структур та їхня 
підготовка до створення ЄС;

після 1992 р. - розбудова ЄС.

КИЇВ – 2018
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1. Створення Європейських Спільнот та їх розвиток 
(1951-1991 рр.)

18 квітня 1951 р.

В Парижі підписано договір про 
створення Європейської Спільноти 

вугілля і сталі (ЄСВС)

(Підписали: Німеччина, Франція, Італія, Бельгія, 

Нідерланди та Люксембург)

Договір про ЄСВС набув чинності 23 липня 1952 року.
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Мета Договору про ЄСВС:

 Ліквідація бар’єрів у торгівлі вугіллям і 
сталлю.

 Створення спільного ринку, в якому 
могла б вільно пересуватися вугільна 
та сталева продукція.

 Вільний рух капіталу та робітників у 
цих обох секторах економіки.
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25 березня 1957 р.

В Римі підписано договори про заснування 

Європейської Економічної Спільноти (ЄЕС) та 

Європейської Спільноти з атомної енергії (Євратом)

(Підписали: Німеччина, Франція, Італія, Бельгія, 

Нідерланди та Люксембург)
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Мета Договору про Євратом:

1) створення спільного ринку для ядерних матералів та 
обладнання;

2) створення спільного законодавства в ядерній галузі;

3) впровадження спільної системи розпадних 
матеріалів та системи контролю за мирним 
використанням атомної енергії та спільних 
стандартів ядерної безпеки й охорони здоров’я 
населення та працівників атомних станцій.



Форми економічної інтеграції
Форми 
МЕІ

Ліквід. 
митних 
бар’єрів 

Єдині 
тарифи 
відносно 
третіх 
країн

Вільне 
пересуван
ня 
капіталів 
та робочої 
сили

Гармоніза
-ція 
економ. 
політики

Уніфікація 
політики, 
створення 
політични
х 
інститутів

Зона 
вільної 
торгівлі

+

Митний 
союз

+ +

Спільний 
ринок

+ + +

Економіч
ний союз

+ + + +

Повна 
економіч
на 
інтеграці
я

+ + + + +
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17 лютого 1986 р.
Підписання Єдиного Європейського Акту

 систематизує взаємне визнання професійних
кваліфікацій;

 запроваджує відкриті тендери на виконання громадських
робіт, вільний рух капіталу;

 констатує рух у напрямі гармонізації податку на додану 
вартість та акцизних зборів і зменшення державної 
допомоги окремим галузям промисловості;

 збільшує повноваження Європейського Парламенту;

 розширює коло питань, щодо яких на засіданнях Ради 
Міністрів рішення ухвалюються кваліфікованою 
більшістю.



11 грудня 1991 р.

Підписання Маастрихтського договору про 

створення Європейського Союзу

16-17 червня 1997 р.

Підписано Амстердамський договір

28 лютого 2001 р.

Укладено Ніццький договір 

18 жовтня 2007 р. – Лісабонський 

неформальний саміт  ЄС



11

Перші держави-члени ЄСпт (1951-
57)

Німеччина

Франція

Італія

Бельгія

Нідерланди

Люксембург
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Перше розширення (1973)

Великобританія

Ірландія

Данія

(Норвегія – “ні” за результатами 
референдуму)
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3. Хронологія вступу нових держав до ЄСпт 
та до ЄС

Друге розширення (1981)

Греція

Третє розширення (1986)

Іспанія

Португалія
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Четверте розширення (1995)

Австрія

Фінляндія

Швеція
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П’яте розширення ( 1 травня 2004)
Естонія
Латвія
Литва

Польща
Словенія

Словаччина
Угорщина

Чехія
Кіпр

Мальта
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Шосте розширення (1 січня 2007 
р.)

Болгарія

Румунія

2013 - Хорватія

На сьогодні всього 

держав-членів Європейського 

Союзу - 27



Девіз Європейського Союзу

In varietate concordia 

Єдність у різноманітті



Копенгагенські критерії були сформульовані 
Європейською Радою у Копенгагені у 1993 р. як 
умови  членства в ЄС для країн Центральної та 

Східної Європи:

 Політичний критерій – вимагає стабільності інституцій, які  
мають забезпечити демократію, верховенство права, 
права людини, включаючи захист національних меншин

 Економічний критерій – вимагає наявності функціонуючої 
ринкової економіки, здатної конкурувати та витримувати 
тиск ринкових сил на внутрішньому ринку ЄС 

 “Членський" критерій - передбачає здатність в повному 
обсязі скористатися правами та виконати зобов’язання, 
які походять з права ЄС і пов’язані із членством у 
Співтоваристві (інакше кажучи, вжити заходів для 
адаптації, імплементації, застосування та дотримання 
країною-кандидатом усього acquis communautaire), а 
також відданість цілям політичного, економічного та 
валютного союзу.    



Угода про Асоціацію – що це?

УА включає Угоди про вільну 

торгівлю, Зона Вільної Торгівлі, в 

нашому випадку Поглиблена 

Всеохоплююча Зона Вільної Торгівлі 

– форма економічної інтеграції

Економічні відносини - стандартні 

питання про торгівлю (торгівля 

товарами)

Регуляторні відносини

Історичне значення розбудови 

держави



Ключові положення Угоди:

Доступ до ринку ЄС на рівних 

умовах з державами-

членами ЄС

фінансові послуги

морські перевезення

поштові послуги

комінікаційні послуги

Енергетика

Інтеграція в усі можливі 

сектори ЄС



Структура Угоди про Асоціацію Україна – ЄС
(486 статтей)

Статті Угоди Опис

Преамбула Цілі та опис Угоди

Розділ 1. Загальні

принципи.

Висвітлені загальні принципи: демократичні цінності,

повага до прав людини, суверенність, ринкова

економіка, боротьба проти корупції

Розділ 2. Політичний

діалог та реформи,

політична асоціація,

співробітництво та

конвергенція з ЗБП.

Поглиблення політичного співробітництва з метою

сприяння регіональної стабільності і безпеки,

заснованої на принципах Розділу I

Розділ 3. Юстиція,

свобода та безпека.

Співробітництво з питань управління кордонами,

міграції, злочинності, корупції, тероризму і т.д.



Розділ 4. Торгівля і

питання, пов’язані з

торгівлею.

Запровадження ПВЗВТ

Розділ 5. Економічне та

галузеве

співробітництво.

Співпраця в галузі енергетики, економічної

політики, статистики, інфраструктури, питання,

пов'язані з бізнесом, сільське господарство, морська

політика, культура і спорт, і т.д.

Розділ 6. Фінансове

співробітництво та

положення щодо

боротьби з

шахрайством.

Фінансова допомога з боку ЄС, механізми роботи з

донорами



Розділ 7.

Інституційні,

загальні та

прикінцеві

положення.

Інституційні положення для

створення діалогу між політиками в

ЄС та Україною на різних рівнях

співпраці

Додатки та

протоколи

Технічні деталі і конкретні

положення, що стосуються етапів

лібералізації торгівлі та здійснення

реформ, моніторинг прогресу,

врегулювання суперечок



ПВЗВТ

Аспекти, пов’язані з торгівлею: належать до традиційних аспектів угоди про зону

вільної торгівлі з акцентом на скороченні імпортних та експортних мит (з

деякими узгодженими винятками і перехідними періодами, які в основному

пов'язані з сільськогосподарською продукцією), прийнятті норм

першопочаткових практик згідно з пан-Євро-Середземноморською конвенцією.

«Поглиблені» аспекти: належать до нетарифних бар'єрів (НТБ), у тому числі

безпека харчових продуктів, санітарні і фітосанітарні (СФС) заходи, технічні

регламенти щодо промислових продуктів, наближення до законодавства ЄС у

питаннях національного режиму, державних закупівель, послуг і митного

адміністрування.

«Всеосяжні» аспекти: охоплюють широке коло сфер, в яких буде відбуватись

процес наближення: національний режим та доступ до ринку товарів,

торговельні заходи, СФС і НТБ, спрощення митних процедур та процедур

торгівлі, торгівлі послугами, інтелектуальна власність, електронна торгівля, рух

капіталу, державні закупівлі, питання антимонополії та конкуренції, енергетики,

прозорість, сталий розвиток, врегулювання диспутів і медіація.
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Дякуємо за увагу!


