
Європейська інтеграція України



Основи 

функціонування 

Європейського Союзу

1. Політико-правові основи функціонування 

Європейського Союзу.

2. Основні досягнення та проблеми ЄС 21 ст.



Консолідована версія Договору про 

Європейський Союз

ПреамбулаОтримуючи натхнення від культурного, релігійного та

гуманістичного спадку Європи, з якого розвинулися загальні

цінності непорушності та невідчужуваності прав особистості,

свобода, демократія, рівність та верховенство права

Вирішили заснувати Європейський Союз



Консолідована версія Договору про 

Європейський Союз

Стаття 1

Цим Договором ВИСОКІ ДОГОВІРНІ

СТОРОНИ засновують між собою

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ, якому держави-члени

надають повноваження для досягнення їхніх

спільних цілей.

Союз ґрунтується на цьому Договорі та на

Договорі про функціонування Європейського

Союзу. Ці два Договори мають однакову

юридичну силу.



Союз засновано

На цінностях поваги до людської гідності, свободи, демократії,

рівності, верховенства права та поваги до прав людини, зокрема осіб,

що належать до меншин.

Ці цінності є спільними для всіх держав-членів у суспільстві, де

панує плюралізм, недискримінація, толерантність, правосуддя,

солідарність та рівність жінок і чоловіків.

Мета Союзу – підтримувати мир, свої цінності та добробут своїх народів.



Про основні напрями зовнішньої політики

України (Постанова ВРУ, 2 липня 1993 р.)

Перспективною метою української зовнішньої політики є

членство України в Європейських Співтовариствах, а також інших

західноєвропейських або загальноєвропейських структурах за умови, що

це не шкодитиме її національним інтересам.

З метою підтримання стабільних відносин з Європейськими

Співтовариствами Україна укладе з ними Угоду про партнерство і

співробітництво, здійснення якої стане першим етапом просування

до асоційованого, а згодом - до повного її членства у цій організації.



Компетенції Європейського Союзу

РІВНІ СФЕРИ

Виключна компетенція

«лише Союз може 

здійснювати законодавчу 

діяльність й ухвалювати 

юридично обов’язкові 

акти»

митний союз;

встановлення правил конкуренції,
необхідних для функціонування
внутрішнього ринку;

монетарна політика – для держав-
членів, валютою яких є євро;

збереження морських біологічних
ресурсів у рамках спільної політики в
сфері рибальства;

спільна торгівельна політика



Компетенції Європейського Союзу

Спільна компетенція

«Союз, і держави-члени 

можуть здійснювати 

законодавчу діяльність і 

ухвалювати юридично 

обов’язкові акти в цій 

сфері. Держави-члени 

здійснюють свої 

повноваження в обсязі, в 

якому Союз не 

застосовує свої 

повноваження»

внутрішній ринок;

соціальна політика в аспектах, визначених у

Договорі;

економічна, соціальна та територіальна

згуртованість;

сільське господарство та рибальство, за

винятком збереження морських біологічних

ресурсів;

довкілля;

захист прав споживачів;

транспорт;

транс’європейські мережі;

енергетика;

простір свободи, безпеки та справедливості;

спільні проблеми безпеки у сфері охорони

здоров’я в аспектах, визначених у цьому

Договорі.



Компетенції Європейського Союзу

РІВНІ СФЕРИ

Допоміжна компетенція

Союз має повноваження 

вживати дій для 

підтримки, координації та 

доповнення дій держав-

членів.

охорона та зміцнення здоров’я людини;

промисловість;

культура;

туризм;

освіта, професійне навчання, молодь та

спорт;

цивільний захист;

адміністративне співробітництво.



ГРОМАДЯНСТВО СОЮЗУ

Громадяни Союзу мають:

право на вільний рух та проживання в

межах території держав-членів;

право обирати та бути обраними на

виборах до Європейського Парламенту та

на місцевих виборах в своїй державі-члені

проживання на таких самих умовах, як і

громадяни цієї держави;

право на звернення до Європейського

Парламенту, Європейського Омбудсмена

та установ і дорадчих органів Союзу будь-

якою мовою Договору та отримання

відповіді цією ж мовою.



ВНУТРІШНІЙ РИНОК

Внутрішній ринок охоплює простір без внутрішніх кордонів, де

забезпечено вільний рух товарів, осіб, послуг та капіталу.

Скасування будь-якої дискримінації на підставі

державної належності працівників держав-членів у

питаннях зайнятості, оплати праці та інших умов праці й

працевлаштування.

Забороняються обмеження щодо руху капіталу та

платежів між державами-членами та між державами-

членами і третіми країнами.



Угода про партнерство і співробітництво 
між Україною та ЄС 

(Підписана в Люксембурзі 14.06.94.

Набула чинності 01.04.98.)

Термін дії – 10 років з автоматичною пролонгацією на наступні 
однорічні періоди.

7 пріоритетів співпраці між Україною та ЄС: енергетика, торгівля та

інвестиції, юстиція та внутрішні справи, наближення законодавства

України до законодавства Євросоюзу, охорона навколишнього

середовища, транспортна сфера, транскордонне співробітництво,

співпраця у сфері науки, технологій та космосу.



Стратегія інтеграції України до ЄС, 

розрахована на період до 2007 р. 

(Указ Президента України від 11.06.1998 р.)

Вперше проголошено:

 стратегічна мета - набуття Україною

повноправного членства в ЄС



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

від 28 квітня 2004 року N 493/2004 

Про Стратегію економічного та соціального розвитку України "Шляхом європейської 
інтеграції" на 2004 - 2015 роки

Слід виходити з того, що стратегія європейської інтеграції має об'єктивні передумови.

Курс на євроінтеграцію є природним наслідком здобуття Україною державної незалежності. Він

викристалізовується з багатовікової історії українського народу, його ментальності, етнічних

коренів та демократичних традицій, з прагнення нинішнього покоління бачити свою державу в

єдиній Європі. Європейський вибір України - це водночас і рух до реальної демократії,

інформаційного громадянського суспільства, соціально орієнтованого ринкового господарства,

що базується на засадах верховенства права й забезпечення прав та свобод людини і

громадянина.

Кінцевою метою євроінтеграційного курсу України є набуття нашою державою

повноправного членства в Європейському Союзі.



План дій Україна – Європейський Союз

(21 лютого 2005 р.)

Визначав основні завдання Сторін на трирічний період.

План дій визначав стратегічні рамки співробітництва, спрямовувався на розбудову

двосторонніх відносин на основі спільних європейських цінностей та встановлював перелік

пріоритетів як в рамках, так і поза рамками Угоди про партнерство та співробітництво між

Україною та ЄС.

 подальше посилення стабільності та ефективності інститутів, які гарантують

демократію та верховенство права;

 забезпечення поваги до свободи слова та ЗМІ…



2008 р. – закінчення 10-річного терміну дії УПС,

вступ України до Світової організації торгівлі.

9 вересня 2008 року на Паризькому Саміті

Україна та ЄС досягли політичної домовленості

про укладення майбутньої угоди в форматі Угоди

про асоціацію.



EU assistance  to Ukraine 

European Court of Auditors

2016

Доповідь Рахункової палати ЄС

Аналіз ефективності допомоги ЄС протягом 2007-2015 років у

сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією

та функціонування газового сектора.

Висновки аудиторів: процес змін в Україні відбувається повільно,

а самі зміни - не надто певні.

Найбільша кількість зрушень в усіх трьох сферах припала, за

даними звіту, на 2014-2015 роки.
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_32/SR_UKRAINE_EN.pdf



Угода про Асоціацію

2007 р. – початок переговорів;

2007-2011 р. – 21 раунд переговорів;

2012 р. - ( березень ) парафування угоди;

2013р. – не підписання угоди.

21 березня 2014 р. – підписання політичної частини Угоди;

27 червня 2014 р. – підписання економічної частини Угоди;

16 вересня 2014 р. – Ратифікація Угоди Україною.



Застосування положень Угоди

З 1 листопада 2014 р.

Розділ I (загальні принципи) ст. 2, 3; Розділ II (політичний діалог та реформи, політична асоціація,

співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики) ст. 3-5; Розділ III

(юстиція, свобода та безпека) ст. 14, 19; Розділ VI фінансове співробітництво та положення щодо

боротьби з шахрайством); Розділ VII (інституційні, загальні та прикінцеві положення).

З 1 січня 2016 р.
Переважна частина Розділу IV (торгівля і питання, пов’язані з торгівлею).

Не охоплювалися тимчасовим застосуванням
Переважна частина Розділу V (економічне та галузеве співробітництво).

1 вересня 2017 р.

Повністю набула чинності



УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншої

Преамбула

Розділ І
Загальні принципи

Розділ ІІ
Політичний діалог та реформи, 

політична асоціація, 

співробітництво та конвергенція у 

сфері зовнішньої та безпекової

політики

Розділ ІІІ
Юстиція, свобода та безпека

Розділ IV
Торгівля і питання, пов”язані із 

торгівлею

Розділ V
Економічне та галузеве 

співробітництво
Розділ VІ

Фінансове співробітництво та 
положення щодо боротьби із 

шахрайством
Розділ VІІ

Інституційні, загальні та прикінцеві 

положення

Додатки до IV, V, VI розділів

Протоколи



Ст. 486 Угоди про асоціацію

Угода набирає чинності в 1 день 2 місяця, що настає після дати

здачі на зберігання останньої ратифікаційної грамоти або

останнього документа про затвердження до Генерального

Секретаріату Ради (депозитарій);

26 вересня 2014 р.

Україна ратифікувала Угоду і здала свою ратифікаційну грамоту

в депозитарій Угоди – Генеральний секретаріат Ради ЄС.



Референдум Нідерландів щодо асоціації України 

6 квітня 2016

Україна не підписувала цей документ. Він не

вносив жодних змін до угоди. Однак інші держави-

члени Європейського союзу гарантували своєму

виборцю, що асоціація з Україною:
1) не пов'язана з членством України в ЄС;

2) не містить положень про свободу руху осіб (тобто не передбачає

право на працевлаштування та проживання);

3) не містить положень про спільну оборону України та ЄС;

4) не надає Україні доступу до структурних фондів ЄС;

5) одним із найважливіших елементів співпраці з Україною є

боротьба з корупцією.



Стаття 481 
Строк дії

1. Ця Угода укладається на необмежений строк. Сторони

здійснюють всебічний огляд досягнення цілей цієї Угоди

через п’ять років з дати набрання нею чинності, а також у

будь-який інший час за взаємною згодою Сторін.

2. Будь-яка Сторона може денонсувати цю Угоду шляхом

надіслання повідомлення про це іншій Стороні. Дія цієї

Угоди припиняється через шість місяців з дати отримання

такого повідомлення.



Застосування положень Угоди
З 1 листопада 2014 р.

Розділ I (загальні принципи) ст. 2, 3; Розділ II (політичний діалог та

реформи, політична асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері

зовнішньої та безпекової політики) ст. 3-5; Розділ III (юстиція, свобода та

безпека) ст. 14, 19; Розділ VI фінансове співробітництво та положення

щодо боротьби з шахрайством); Розділ VII (інституційні, загальні та

прикінцеві положення).

З 1 січня 2016 р.

Переважна частина Розділу IV (торгівля і питання, пов’язані з торгівлею).

Не охоплюються тимчасовим застосуванням

Переважна частина Розділу V (економічне та галузеве співробітництво).



АСОЦІАЦІЯ 

(ЛАТ. ASSOCIATIO — З'ЄДНАННЯ).

ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ОСІБ ЧИ 
ОРГАНІЗАЦІЙ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ 
СПІЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ, 
ПОЛІТИЧНОЇ, КУЛЬТУРНОЇ ЧИ ЯКОЇ-
НЕБУДЬ ІНШОЇ МЕТИ; 

ТОВАРИСТВО, СПІЛКА.



Що таке “асоціація” ЄС з іншими 

країнами? 

 Ст. 217 ДФЄС “Союз може укладати угоди з однією або

більше третіми країнами або міжнародними організаціями,

що запроваджують асоціацію, включаючи взаємні права та

обов’язки, спільні дії та спеціальні процедури”.

 Cправа Demirel [1987] “угоди про асоціацію створює

спеціальні, привілійовані зв’язки з третіми країнами, які

можуть (в певній мірі) брати участь в системі

Співтовариства”



Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

1. Загальні положення

Ратифікувавши «Угоду про асоціацію між Україною, з однієї

сторони, та Європейським Союзом, Європейським

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з

іншої сторони», Україна отримала інструмент та дороговказ для

своїх перетворень.

Виконання вимог цієї Угоди дає можливість Україні в

подальшому стати повноцінним членом в Європейському Союзі.

Такими вимогами є відповідність Копенгагенським критеріям -

параметрам, яким мають відповідати держави - члени

Європейського Союзу.



АСОЦІЙОВАНЕ ЧЛЕНСТВО -

ЧЛЕНСТВО ОРГАНІЗАЦІЇ (АБО 

ДЕРЖАВИ) У СОЮЗІ ОРГАНІЗАЦІЙ 

(ДЕРЖАВ) НА ОСОБЛИВИХ УМОВАХ



ПРЕАМБУЛА 

Сторони, віддані тісним і тривалим відносинам, які

ґрунтуються на спільних цінностях, а саме: на повазі до

демократичних принципів, верховенства права, доброго

врядування, прав людини і основоположних свобод, у тому

числі прав осіб, які належать до національних меншин,

недискримінації осіб, які належать до меншин, і повазі до

різноманітності, людської гідності та відданості принципам

вільної ринкової економіки, які сприяють участі України в

Європейських політиках.



ПРЕАМБУЛА 

Визначаючи, що Україна як європейська країна поділяє спільну

історію й спільні цінності з державами-членами Європейського

Союзу (ЄС) і налаштована підтримувати ці цінності;

Підтверджуючи, що Європейський Союз визнає європейські

прагнення України і вітає її європейський вибір, у тому числі її

зобов’язання розбудовувати розвинуту й сталу демократію та

ринкову економіку;

Визнаючи, що спільні цінності, на яких побудований

Європейський Союз, а саме: демократія, повага до прав

людини і основоположних свобод та верховенство права,

також є ключовими елементами цієї Угоди.



Вираз «ключові елементи»

прив'язаний до Ст. 478 Угоди, яка

передбачає, що в разі недотри-

мання цих принципів дію Угоди

може бути припинено.



ПРЕАМБУЛА 

Визнаючи, що політична асоціація та економічна

інтеграція України з Європейським Союзом 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;

Бажаючи просувати процес реформ та адаптації

законодавства в Україні, що сприятиме поступовій

економічній інтеграції і поглибленню політичної

асоціації.



ПРЕАМБУЛА 

Бажаючи досягти економічної інтеграції, за допомогою

створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної

торгівлі (ЗВТ) як невід’ємної частини цієї Угоди відповідно

до прав та зобов’язань, що випливають із членства Сторін у

Світовій організації торгівлі (СОТ), та за допомогою широкої

регуляторної адаптації;

Визнаючи, що така поглиблена і всеохоплююча зона

вільної торгівлі, пов’язана з процесом широкомасштабної

адаптації законодавства, буде сприяти подальшій

економічній інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, як

це передбачено цією Угодою.



ПРЕАМБУЛА 

Підтверджуючи, що положення цієї Угоди, які підпадають під дію

Частини ІІІ, Розділу V Договору про функціонування Європейського

Союзу, визначають Сполучене Королівство та Ірландію як окремі

Договірні Сторони, а не як частину Європейського Союзу доти, доки

Європейський Союз разом зі Сполученим Королівством та/або Ірландією

спільно не повідомлять Україні про те, що Сполучене Королівство або

Ірландія взяли на себе зобов’язання як частини Європейського Союзу

відповідно до Протоколу №21 про позицію Сполученого Королівства та

Ірландії стосовно сфери свободи, безпеки та юстиції, який додається до

Договору про функціонування Європейського Союзу.

Це саме стосується Данії, відповідно до Протоколу №22 стосовно

позиції Данії, який додається до цих договорів.



Ураховуючи, що ця Угода не визначатиме наперед і 

залишає відкритим майбутній розвиток відносин 

Україна – ЄС

Преамбула



Політична асоціація та економічна інтеграція 

України з Європейським Союзом 

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.



Стаття 1 

Цілі

1. Цим документом створюється асоціація між Україною, з

однієї сторони, та Союзом і його державами-членами, з іншої

сторони.

2. Цілями асоціації є:

a) сприяти поступовому зближенню Сторін, ґрунтуючись на

спільних цінностях і тісних привілейованих зв’язках, а також

поглиблюючи зв’язок України з політикою ЄС та її участь у

програмах та агентствах;

b) забезпечити необхідні рамки для посиленого політичного

діалогу в усіх сферах, які становлять взаємний інтерес;



Стаття 1 

Цілі

c) сприяти, зберігати й зміцнювати мир та стабільність у

регіональному та міжнародному вимірах відповідно до принципів

Статуту ООН i Гельсінського заключного акта Наради з безпеки та

співробітництва в Європі 1975 року, а також цілей Паризької хартії

для нової Європи 1990 року;

d) запровадити умови для посилених економічних та

торговельних відносин, які вестимуть до поступової інтеграції

України до внутрішнього ринку ЄС, у тому числі завдяки створенню

поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі та підтримувати

зусилля України стосовно завершення переходу до діючої

ринкової економіки, у тому числі шляхом поступової адаптації її

законодавства до acquis ЄС;



Стаття 1 

Цілі

e) посилювати співробітництво у сфері юстиції,

свободи та безпеки з метою забезпечення

верховенства права та поваги до прав людини і

основоположних свобод;

f) запровадити умови для дедалі тіснішого

співробітництва в інших сферах, які становлять

взаємний інтерес.



Розділ І

Загальні принципи

Стаття 2

Повага до демократичних принципів, прав людини та основоположних

свобод, як визначено, зокрема, в Гельсінському заключному акті Наради з

безпеки та співробітництва в Європі 1975 року та Паризькій хартії для нової

Європи 1990 року, а також в інших відповідних документах щодо захисту прав

людини, серед них Загальна декларація прав людини ООН 1948 року і

Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод 1950

року, а також повага до принципу верховенства права повинні формувати

основу внутрішньої та зовнішньої політики Сторін і є основними елементами

цієї Угоди.



Розділ І

Загальні принципи

Стаття 3

Сторони визнають, що принципи вільної ринкової економіки

становлять основу для їхніх відносин. Верховенство права,

належне врядування, боротьба з корупцією, боротьба з різними

формами транснаціональної організованої злочинності й

тероризмом, сприяння сталому розвитку і ефективній

багатосторонності є головними принципами для посилення

відносин між Сторонами.



РОЗДІЛ II

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ ТА РЕФОРМИ, ПОЛІТИЧНА АСОЦІАЦІЯ,

СПІВРОБІТНИЦТВО ТА КОНВЕРГЕНЦІЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ

ТА БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Стаття 4

Цілі політичного діалогу

Цілями політичного діалогу є:

a) поглиблення політичної асоціації та зміцнення політико-

безпекової конвергенції та ефективності;

b) сприяння міжнародній стабільності та безпеці на основі

ефективної багатосторонності;

c) посилення співробітництва та діалогу між Сторонами з питань

міжнародної безпеки та антикризового управління, зокрема з метою

реагування на глобальні й регіональні виклики та основні загрози;



РОЗДІЛ II

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ ТА РЕФОРМИ, ПОЛІТИЧНА АСОЦІАЦІЯ,

СПІВРОБІТНИЦТВО ТА КОНВЕРГЕНЦІЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТА БЕЗПЕКОВОЇ

ПОЛІТИКИ

Стаття 4

Цілями політичного діалогу є:

d) пришвидшення зорієнтованого на результат та практичного співробітництва

між Сторонами для досягнення миру, безпеки й стабільності на Європейському

континенті;

e) зміцнення поваги до демократичних принципів, верховенства права та

доброго врядування, прав людини та основоположних свобод, у тому числі прав

осіб, які належать до національних меншин, недискримінації осіб, які належать до

меншин, і поваги до різноманітності, а також внесок у консолідацію внутрішніх

політичних реформ;

f) розвиток діалогу та поглиблення співробітництва між Сторонами у сфері

безпеки та оборони;

g) сприяння принципам незалежності, суверенітету, територіальної цілісності й

непорушності кордонів.



Стаття 5. Форуми проведення політичного

діалогу

Стаття 6. Діалог і співробітництво з питань

внутрішніх реформ

Стаття 7. Зовнішня та безпекова політика

Стаття 10. Попередження конфліктів,

антикризове управління та військово-технічне

співробітництво



РОЗДІЛ ІІІ

ЮСТИЦІЯ, СВОБОДА ТА БЕЗПЕКА

Стаття 14

Верховенство права та повага до прав людини і основоположних

свобод.

В рамках співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки

Сторони надають особливого значення утвердженню верховенства

права та укріпленню інституцій усіх рівнів у сфері управління

загалом та правоохоронних і судових органів зокрема.

Співробітництво буде спрямоване, зокрема, на зміцнення судової

влади, підвищення її ефективності, гарантування її незалежності та

неупередженості та боротьбу з корупцією.



РОЗДІЛ ІІІ

ЮСТИЦІЯ, СВОБОДА ТА БЕЗПЕКА

Стаття 16

Співробітництво у сфері міграції, притулку та управління

кордонами

1. Сторони підтверджують важливість спільного управління

міграційними потоками між їхніми територіями та надалі

розвиватимуть всеохоплюючий діалог щодо всіх питань у сфері

міграції, зокрема нелегальної міграції, легальної міграції,

незаконного переправлення осіб через державний кордон та торгівлі

людьми, а також включення проблемних питань у сфері міграції до

національних стратегій економічного та соціального розвитку

регіонів, звідки походять мігранти. Такий діалог ґрунтується на

основоположних принципах солідарності, взаємної довіри, спільної

відповідальності та партнерства.



Стаття 22

Боротьба зі злочинністю та корупцією

1. Сторони співробітничають у боротьбі з кримінальною та

незаконною організованою чи іншою діяльністю, а також з метою її

попередження.

2. Таке співробітництво спрямовується на вирішення, таких

проблем:

a) незаконне переправлення через державний кордон

нелегальних мігрантів, торгівля людьми і вогнепальною зброєю та

незаконний обіг наркотиків;

b) контрабанда товарів;

c) економічні злочини, зокрема злочини у сфері оподаткування;

d) корупція як у приватному, так і в державному секторі;

e) підробка документів;

f) кіберзлочинність.



РОЗДІЛ IV

ТОРГІВЛЯ І ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТОРГІВЛЕЮ

Глава 1. Національний режим та доступ товарів на ринки

Частина 1. Загальні положення

Стаття 25. Цілі

Сторони поступово створюють зону вільної торгівлі протягом

перехідного періоду, що не перевищує 10 років починаючи з дати

набрання чинності цією Угодою.

Стаття 26. Сфера застосування

1. Положення цієї Глави застосовуються до торгівлі товарами, що

походять з територій Сторін.

2. Для цілей цієї Глави «походження» означає, що товар підпадає під

правила походження, викладені в Протоколі I до цієї Угоди («Щодо

визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного

співробітництва»).



РОЗДІЛ V

ЕКОНОМІЧНЕ ТА ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Глава 1. Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику

Глава 14. Інформаційне суспільство

Стаття 389

Сторони зміцнюють своє співробітництво щодо розвитку інформаційного суспільства

на користь приватних осіб і бізнесу через забезпечення загальнодоступності

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та через кращу якість послуг за

доступними цінами. Це також полегшить доступ до ринків послуг електронних

комунікацій, що сприятиме конкуренції та надходженню інвестицій в цю галузь.

Стаття 390

Співробітництво має на меті імплементацію національних стратегій інформаційного

суспільства, розвиток всеохоплюючої нормативно-правової бази для електронних

комунікацій та розширення участі України у дослідній діяльності ЄС у сфері ІКТ.

Глава 15

Політика з питань аудіовізуальної галузі

Глава 20

Захист прав споживачів



Глава 27

Транскордонне та регіональне співробітництво

Стаття 446

Сторони сприяють взаєморозумінню та двосторонньому

співробітництву у сфері регіональної політики щодо методів

формування та реалізації регіональних політик, зокрема

багаторівневого управління та партнерства, з особливим

наголосом на розвитку відсталих територій та на

територіальному співробітництву, при цьому створюючи канали

зв’язку та активізуючи обмін інформацією між національними,

регіональними та місцевими органами влади, соціально-

економічними утвореннями та представниками громадянського

суспільства.



РОЗДІЛ VI: ФІНАНСОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ТА ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО БОРОТЬБИ ІЗ ШАХРАЙСТВОМ

Стаття 453

Україна отримує фінансову допомогу через відповідні механізми та

інструменти фінансування ЄС. Така фінансова допомога сприятиме досягненню

цілей цієї Угоди та надаватиметься відповідно до нижченаведених статей цієї Угоди.

Стаття 454

Основні принципи фінансової допомоги передбачені у відповідних регламентах ЄС

щодо фінансових інструментів.

Стаття 459

1. Сторони здійснюють допомогу згідно з принципами належного фінансового

управління та співробітничають у сфері захисту фінансових інтересів України та ЄС, як

це визначено в Додатку XLIIІ до цієї Угоди. Сторони вживають ефективних заходів з

метою попередження та боротьби із шахрайством, корупцією та іншою нелегальною

діяльністю, inter alia шляхом взаємної адміністративної допомоги та спільної правової

підтримки у сферах, охоплених цією Угодою.

2. Із цією метою Україна також поступово приводить національне законодавство у

відповідність до положень, викладених у Додатку XLIV до цієї Угоди.



РОЗДІЛ VII «ІНСТИТУЦІЙНІ, ЗАГАЛЬНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ

ПОЛОЖЕННЯ»

Глава 1. Інституційна структура

Стаття 460

1. Політичний діалог та діалог з питань політики на

найвищому рівні між Сторонами відбувається на рівні самітів.

Засідання в рамках самітів проводяться, як правило, один раз на

рік. Під час самітів здійснюється загальний нагляд за виконанням

цієї Угоди, а також обговорення будь-яких двосторонніх або

міжнародних питань, що становлять взаємний інтерес.

2. На рівні міністрів регулярний політичний діалог та діалог з

питань політики відбувається в рамках Ради асоціації, заснованої

відповідно до статті 461 цієї Угоди, і в рамках регулярних засідань

представників обох Сторін за взаємною згодою.



Стаття 461

1. Цією Угодою створюється Рада асоціації. Вона здійснює

контроль і моніторинг застосування і виконання цієї Угоди та

періодично переглядає функціонування цієї Угоди у світлі її

цілей.

2. Засідання Ради асоціації проводяться регулярно на рівні

міністрів щонайменше один раз на рік, а також тоді, коли цього

вимагають обставини. За взаємною згодою засідання Ради

асоціації проводяться у будь-якому необхідному складі.

3. Крім контролю і моніторингу застосування й виконання цієї

Угоди, Рада асоціації вивчає будь-які головні питання, що

виникають в рамках цієї Угоди, і будь-які інші двосторонні або

міжнародні питання, що становлять взаємний інтерес.



Стаття 462

1. Рада асоціації складається із членів Уряду

України, з однієї сторони, та членів Ради

Європейського Союзу і членів Європейської

Комісії, з іншої сторони.

2. Рада асоціації встановлює власний регламент.

3. Головування в Раді асоціації здійснюється по

черзі представником України і представником Союзу.

4. За необхідності та за взаємною згодою інші

органи беруть участь у роботі Ради асоціації як

спостерігачі.



Стаття 463

1. Для досягнення цілей цієї Угоди Рада асоціації має повноваження приймати

рішення в рамках сфери дії цієї Угоди у випадках, передбачених нею. Такі рішення

є обов’язковими для Сторін

2. Відповідно до мети поступового наближення законодавства України до права

Союзу, яка закріплена в цій Угоді, Рада асоціації буде форумом для обміну

інформацією про законодавчі акти України та Європейського Союзу, як чинні,

так і ті, що перебувають на стадії підготовки, а також про заходи з їх виконання,

впровадження та дотримання.

3. Із цією метою Рада асоціації може актуалізувати або вносити поправки до

Додатків до цієї Угоди, враховуючи розвиток права ЄС і застосовних

стандартів, які визначені у міжнародних документах та, на думку Сторін,

безпосередньо стосуються цього, без шкоди для будь-яких конкретних

положень, включених до Розділу IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею»)

цієї Угоди.



Стаття 464

1. Цим засновується Комітет асоціації. Вiн надає

допомогу Радi асоціації під час виконання нею своїх

обов’язків. Це положення застосовується без шкоди для

повноважень різних форумів з проведення політичного

діалогу, встановлених відповідно до статті 5 цієї Угоди.

2. Комітет асоціації складається з представників Сторін,

головним чином, на рівні вищих посадових осіб.

3. Головування в Комітеті асоціації здійснюється по черзі

представником України і представником Союзу.



Стаття 465

1. У своєму регламенті Рада асоціації визначає обов’язки і порядок

функціонування Комітету асоціації, до сфери відповідальності якого належить

підготовка засідань Ради асоціації. Засідання Комітету асоціації проводяться

щонайменше один раз на рік.

2. Рада асоціації може делегувати Комітету асоціації будь-яке зі своїх

повноважень, у тому числі повноваження приймати обов’язкові для виконання

рішення.

3. Комітет асоціації має повноваження приймати рішення у випадках,

передбачених у цій Угоді, та y сферах, в яких Рада асоціації делегувала

йому свої повноваження. Такі рішення є обов’язковими для Сторін, які

вживають необхідних заходів для їх виконання. Комітет асоціації готує

свої рішення за згодою Сторін.

4. Комітет асоціації проводить засідання у спеціальному складі для розгляду

всіх питань, пов’язаних з Розділом IV («Торгівля і питання, пов’язані з

торгівлею») цієї Угоди. Комітет асоціації проводить засідання у цьому складі

щонайменше один раз на рік.



Стаття 466

1. Комітету асоціації надають допомогу підкомітети, створені відповідно до цієї

Угоди.

2. Рада асоціації може прийняти рішення про створення будь-якого спеціального комітету

чи органу у конкретних сферах, які необхідні для виконання цієї Угоди.

3. Комітет асоціації може також створювати підкомітети для вивчення прогресу, досягнутого

в ході проведення регулярних діалогів, зазначених у Розділі V («Економічне і галузеве

співробітництво») цієї Угоди.

4. Підкомітети мають повноваження приймати рішення у випадках, передбачених цією

Угодою. Вони регулярно та в міру необхідності звітують про свою діяльність Комітету асоціації.

5. Підкомітети, створені відповідно до Розділу IV цієї Угоди, інформують Комітет асоціації у

своєму торгoвeльному складі відповідно до статті 465(4) цієї Угоди про дату і порядок денний

їхніх засідань достатньо завчасно до їхніх засідань. Вони звітують про свою діяльність на

кожному черговому засіданні Комітету асоціації у торгoвeльному складі, скликаному відповідно

до статті 465(4) цієї Угоди.

6. Існування будь-якого з підкомітетів не перешкоджає будь-якій зі Сторін винести будь-яке

питання безпосередньо на розгляд Комітету асоціації, створеного відповідно до статті 464 цієї

Угоди, у тому числі в його торгoвeльному складі.



Стаття 467

1. Цим створюється Парламентський комітет асоціації. Він є

форумом для членів Верховної Ради України і Європейського

Парламенту для проведення засідань та обміну думками. Його

засідання проводяться з регулярністю, яку він визначає самостійно.

2. Парламентський комітет асоціації складається з членів

Верховної Ради України, з однієї сторони, та членів

Європейського Парламенту, з іншої сторони.

3. Парламентський комітет асоціації встановлює власний

регламент.

4. Головування у Парламентському комітеті асоціації здійснюється

по черзі відповідно представником Верховної Ради України і

представником Європейського Парламенту згідно з положеннями,

викладеними в його регламенті.



Стаття 469

1. Сторони також сприяють проведенню регулярних засідань

представників їхнього громадянського суспільства з метою

інформування їх про виконання цієї Угоди та врахування їхнього

внеску для її виконання.

2. Цим створюється Платформа громадянського

суспільства. Вона складається з представників громадянського

суспільства України, з однієї сторони, і членів Європейського

економічного і соціального комітету (ЄЕСК), з іншої сторони, як

форум для проведення ними засідань та обміну думками. Засідання

Платформи громадянського суспільства проводяться з

регулярністю, яку вона визначає самостійно.

3. Платформа громадянського суспільства встановлює власний

регламент.



Рада Асоціації

моніторинг та контроль виконання Асоціації;

перегляд функціонування Угоди в світлі її цілей;

Приймає рішення – обов'язкові для виконання

рекомендації – побажання щодо дій

засідання

1 раз на рік / за 

потреби

члени КМУ + 

члени Ради ЄС 

та Європейської 

Комісії

Парламентський Комітет 

Асоціації

форум для проведення засідань та обміну думками депутатів 

Верховної Ради України та депутатів Європейського Парламенту

запитує у Ради Асоціації інформацію та надає рекомендації

можуть утворюватися спеціальні комітети чи органи

Комітет Асоціації

головне завдання – підготовка засідань Ради Асоціації, 

може також отримати від неї повноваження приймати 

обов'язкові для сторін рішення

представники 

України та ЄС 

на рівні 

посадових осіб

засідання 

щонайменше 1 

раз на рік

утворюються профільні підкомітети

можуть утворюватися підкомітети

Платформа громадянського 

суспільства



Стаття 476

Виконання зобов’язань

1. Сторони повинні вживати будь-яких загальних або

конкретних заходів, необхідних для виконання своїх зобов’язань,

передбачених цією Угодою. Вони забезпечують досягнення цілей,

встановлених у цій Угоді.

2. Сторони домовилися невідкладно проводити консультації через

відповідні канали на вимогу будь-якої зі Сторін для обговорення будь-

якого питання, що стосується тлумачення, виконання або

добросовісного застосування цієї Угоди та інших відповідних аспектів

відносин між Сторонами.

3. Кожна Сторона повинна передати на розгляд Ради асоціації будь-

які спори стосовно тлумачення, виконання або добросовісного

застосування цієї Угоди відповідно до статті 477 цієї Угоди. Рада

асоціації може вирішити спір шляхом прийняття обов’язкового для

виконання рішення.



СПИСОК ДОДАТКІВ 

ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ IV 

Глава 1. Національний режим та доступ товарів на ринки 

Додаток I-A до Глави 1. Скасування мит 

Доповнення A Індикативна сукупність тарифних квот для імпорту в Європейський Союз 

Доповнення B Індикативна сукупність тарифних квот для імпорту в Україну 

Додаток I-B до Глави 1. Додаткові умови для торгівлі одягом, що використовувався 

Додаток I-C до Глави 1. Графік скасування вивізного (експортного) мита 

Додаток I-D до Глави 1. Спеціальні заходи для вивізного (експортного) мита 

Глава 2. Засоби захисту торгівлі 

Додаток II до Глави 2. Спеціальні заходи щодо легкових автомобілів 

Глава 3. Технічні бар’єри у торгівлі 

Додаток III до Глави 3. Список законодавства для адаптації із зазначенням термінів для його 

здійснення 

Глава 4. Санітарні та фітосанітарні заходи 

Додаток IV до Глави 4 

Додаток IV-A до Глави 4. Сфера дії 

Заходи СФЗ 

Додаток IV-B до Глави 4. Стандарти утримання та поводження з тваринами 

Додаток IV-C до Глави 4. Інші заходи, які охоплюються цією Главою 

Додаток IV-D до Глави 4. Заходи, які мають бути включені після наближення законодавства 

Додаток V до Глави 4. Всеохоплююча стратегія імплементації Глави IV (санітарні та фітосанітарні

заходи) 



СПИСОК ДОДАТКІВ 

ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ IV 

Додаток VI до Глави 4. Cписок хвороб тварин і аквакультур та регламентованих

шкідників, від яких території можуть бути визнані вільними

Додаток VI-A до Глави 4. Хвороби тварин та аквакультур, що підлягають повідомленню,

щодо яких визнається статус Сторін і щодо яких можуть застосовуватися рішення про

регіоналізацію

Додаток VI-B до Глави 4. Визнання статусу шкідників, зон, вільних від шкідників, та

захищених зон Додаток VII до Глави 4. Регіоналізація/зонування, території, вільні від

шкідників, та захищені зони Додаток VIII до Глави 4.

Додаток IX до Глави 4. Процес визначення еквівалентності

Додаток X до Глави 4. Керівні принципи для проведення перевірок

Додаток XI до Глави 4. Перевірки імпорту та оплата перевірок

Додаток XII до Глави 4. Сертифікація

Додаток XIII до Глави 4. Невирішені питання

Додаток XIV до Глави 4. Компартменталізація

Глава 5. Митні питання та сприяння торгівлі

Додаток XV до Глави 5. Наближення митного законодавства



Глава 6. Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля

Додаток XVI до Глави 6. Перелік застережень щодо заснування; перелік зобов’язань щодо транскордонного

постачання послуг; перелік застережень щодо постачальників договірних послуг та незалежних фахівців

Додаток XVI-A до Глави 6. Застереження ЄС щодо заснування

Додаток XVI-B до Глави 6. Перелік зобов’язань щодо транскордонних послуг

Додаток XVI-C до Глави 6. Застереження щодо постачальників договірних послуг і незалежних фахівців

(Сторона ЄС)

Додаток XVI-D до Глави 6. Застереження України щодо заснування

Додаток XVI-E до Глави 6. Зобов’язання України щодо транскордонних послуг

Додаток XVI-F до Глави 6. Застереження щодо постачальників договірних послуг і незалежних фахівців

(Україна)

Додаток XVIІ Нормативно-правове наближення

Доповнення XVII-1 Горизонтальні адаптації та правила процедури

Доповнення XVII-2 Правила, що застосовуються до фінансових послуг

Доповнення XVII-3 Правила, що застосовуються до телекомунікаційних послуг

Доповнення XVII-4 Правила, що застосовуються до поштових та кур’єрських послуг

Доповнення XVII-5 Правила, що застосовуються до міжнародного морського транспорту

Доповнення XVII-6 Положення щодо моніторингу

Додаток XVIII до Глави 6. Інформаційні центри

Додаток XIX до Глави 6. Індикативний перелік Сторони ЄС відповідних ринків продукції та послуг, що мають

бути проаналізовані відповідно до статті 116 цієї Угоди

Додаток XX до Глави 6. Індикативний перелік України відповідних ринків, що мають бути проаналізовані

відповідно до статті 116 цієї Угоди



Глава 7. Поточні платежі та рух капіталу

Глава 8. Державні закупівлі

Додаток XXI до Глави 8. Державні закупівлі

Додаток XXI-A до Глави 8. Графік інституційних реформ, адаптації законодавства та надання доступу

до ринку

Додаток XXI-B до Глави 8. Базові елементи Директиви 2004/18/ЄС (етап 2)

Додаток XXI-C до Глави 8. Базові елементи Директиви 89/665/ЄEC зі змінами, внесеними Директивою

2007/66/ЄС (етап 2)

Додаток XXI-D до Глави 8. Базові елементи Директиви 2004/17/ЄС (етап 3)

Додаток XXI-E до Глави 8. Базові елементи Директиви 92/13/ЄEC зі змінами, внесеними Директивою

2007/66/ЄС (етап 3)

Додаток XXI- F до Глави 8. Інші необов’язкові елементи Директиви 2004/18/ЄС (етап 4)

Додаток XXI-G до Глави 8. Інші обов’язкові елементи Директиви 2004/18/ЄС (етап 4)

Додаток XXI-H до Глави 8. Інші елементи Директиви 89/665/ЄEC зі змінами, внесеними Директивою №

2007/66/ЄС (етап 4)

Додаток XXI-I до Глави 8. Інші необов’язкові елементи Директиви 2004/17/ЄС (етап 5)

Додаток XXI-J до Глави 8. Інші елементи Директиви 92/13/ЄEC зі змінами, внесеними Директивою

2007/66/ЄС (етап 5)

Додаток XXI-K до Глави 8. Положення Директиви 2004/18/ЄС поза межами процесу адаптації

законодавства

Додаток XXI-L до Глави 8. Положення Директиви 2004/17/ЄС поза межами процесу адаптації

законодавства



Додаток XXI-M до Глави 8. Положення Директиви 89/665/ ЄEC зі змінами, внесеними Директивою 2007/66/ЄС,

поза межами процесу адаптації законодавства

Додаток XXI-N до Глави 8. Положення Директиви 92/13/ ЄEC зі змінами, внесеними Директивою 2007/66/ЄС,

поза межами процесу адаптації законодавства

Додаток XXI-O до Глави 8. Індикативний перелік питань для співробітництва

Додаток ХХІ-Р до Глави 8. Пороги

Глава 9. Інтелектуальна власність

Додаток XXII-A до Глави 9. Географічні зазначення – Законодавство Сторін та елементи реєстрації і контролю

Додаток XXII-B до Глави 9. Географічні зазначення – Критерії, що повинні бути включені до процедури

заперечення

Додаток XXII-C до Глави 9. Географічні зазначення сільськогосподарської продукції і продуктів харчування,

згадані у статті 202(3) цієї Угоди

Додаток XXII-D до Глави 9. Географічні зазначення вин, ароматизованих вин та алкогольних напоїв, згадані у

статтях 202(3) і 202(4) цієї Угоди

Глава 10. Конкуренція

Додаток XXIII до Глави 10. Глосарій термінів

Глава 11. Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями

Глава 12. Прозорість

Глава 13. Торгівля та сталий розвиток

Глава 14. Вирішення спорів

Додаток XXIV до Глави 14 Правила процедури вирішення спорів

Глава 15. Механізм посередництва

Додаток XXV до Глави 15 Кодекс поведінки членів арбітражної групи і посередників



ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ V

Додаток XXVI до Глави 1. Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику

Додаток XXVII до Глави 1. Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику

Додаток XXVIII до Глави 4. Оподаткування

Додаток XXIX до Глави 5. Статистика

Додаток XXX до Глави 6. Навколишнє середовище

Додаток XXXI до Глави 6.Навколишнє середовище

Додаток XXXII до Глави 7. Транспорт

Додаток XXXIIІ до Глави 7. Транспорт

ДодатокХХХІV до Глави 13. Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне

управління, бухгалтерський облік та аудит

Додаток XXXV до Глави 13. Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне

управління, бухгалтерський облік та аудит

Додаток XXXVІ до Глави 13. Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне

управління, бухгалтерський облік та аудит

Додаток XXXVIІ до Глави 15 Політика з питань аудіовізуальної галузі

Додаток XXXVIІІ до Глави 17. Сільське господарство та розвиток сільських територій

Додаток XXXIХ до Глави 20. Захист прав споживачів

Додаток XL до Глави 21. Співробітництво в галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей

Додаток XLІ до Глави 22. Громадське здоров’я

Додаток XLІІ до Глави 23. Освіта, навчання та молодь



ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ VI

Додаток XLIIІ до Глави VI Фінансове співробітництво та

положення щодо боротьби із шахрайством

Додаток XLIV до Глави VI Фінансове співробітництво та

положення щодо боротьби із шахрайством

ПРОТОКОЛИ

Протокол I Протокол щодо визначення концепції «походження

товарів» і методів адміністративного співробітництва Протокол II

Протокол про взаємну адміністративну допомогу в митних

справах

Протокол III Протокол про Рамкову угоду між Україною та

Європейським Союзом про загальні принципи участі України в

програмах Союзу


