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Хронологія ухвалення 

засадничих для ЄС договорів

• 1952: Паризький договір про заснування 

Європейської спільноти з вугілля та 

сталі

• 1957: Римські договори про заснування 

Європейської економічної спільноти та 

Євроатома

• 1986: Єдиний європейський акт

• 1992: Маастрихтський договір



• 1997: Амстердамський договір

• 2001: Ніццький договір

• 2004, 29 жовтня: Підписання Договору про 
запровадження Конституції для Європи

• 2005, травень - червень: Франція та 
Нідерланди на референдумі голосують проти 
цього Договору

• 2007, 13 грудня: Підписання Лісабонського 
договору 27 державами-членами ЄС

• 2007 - травень 2009: Лісабонський договір 
ратифікують парламенти 26 з 27 держав-
членів ЄС

• 2008, 12 червня: В Ірландії пройшов 
референдум зі схвалення Лісабонського 
договору, на якому громадяни цієї країни 
висловилися проти ратифікації.



2009, 19 червня: Європейська Рада ухвалює 
компромісне рішення, покликане вивести 
процес набуття Лісабонським договором 
чинності із глухого кута. Домовлено, що до 
складу Європейської Комісії продовжуватиме 
входити по одному представнику від  кожної 
держави-члена ЄС. Голови держав та урядів 
підписали юридично зобов’язальні гарантії 
щодо конкретних сфер, які було визначено 
ірландським урядом, а саме сфер: 
оподаткування, права на життя, освіти і 
родини, традиційної політики та військового 
нейтралітету Ірландії. Домовлено про 
включення цих гарантій до Лісабонського 
договору після набуття ним чинності через 
спеціальний протокол. Також було ухвалено 
Офіційну декларацію щодо важливості прав 
працівників та державних служб.



• 2009, 2 жовтня: В Ірландії проходить 

повторний референдум, на якому 

виборці схвалюють Лісабонський 

договір.

• 2009, 1 грудня: Лісабонський договір 

набуває чинності



Країни – засновники ЄEС
Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, 

Нідерланди, Люксембург

1958



1-ше розширення: 1973 р.
Велика Британія, Ірландія, Данія

1958

1973



2-ге розширення: 1981 р.
Греція

1958

1973

1981



3-тє розширення: 1986 р.
Португалія, Іспанія

1958

1973

1986
1981



4-те розширення: 1995 р.
Австрія, Швеція, Фінляндія

1958

1973

1995

1986
1981



5-те розширення: 2004 р.
10 нових держав-членів

1958

1973

1995

2004

1986
1981



6-те розширення: 2007 р.
Болгарія, Румунія

1958

1973

1995

2004

1986
1981

2007



КАТЕГОРІЇ ТА СФЕРИ 

КОМПЕТЕНЦІЇ ЄС 

• Виключні компетенції;

• Спільні компетенції;

• Компетенції щодо вжиття заходів з 

підтримки;

• Виключні компетенції держав-членів.



Виключна компетенція

Лише Союз може приймати юридично 

обов'язкові акти, а держави-члени 

можуть розв’язувати відповідні питання

самостійно, лише якщо уповноважені на 

це Союзом або діючи на виконання 

актів Союзу.



Виключна компетенція

• (a) митний союз;

• (b) встановлення правил конкуренції, 
необхідних для функціонування внутрішнього 
ринку;

• (c) монетарна політика – для держав-членів, 
валютою яких є євро;

• (d) збереження морських біологічних ресурсів 
у рамках спільної політики в сфері 
рибальства;

• (e) спільна торгівельна політика;



Виключна компетенція

• укладення міжнародної угоди, якщо 

укладання такої угоди передбачене 

законодавчим актом Союзу, або є 

необхідним для надання Союзу 

можливості здійснювати свої внутрішні 

повноваження, або у тій мірі, якою її 

укладання може вплинути на спільні 

правила або змінити їхній обсяг.



Спільна компетенція

Союз та держави-члени можуть приймати 

обов'язкові законодавчі акти в цій сфері. 

Держави-члени здійснюють свою 

компетенцію в тій мірі, в якій ЄС нею не 

скористався. До того ж, держави-члени 

здійснюють свою компетенцією у 

випадках, коли ЄС прийняв рішення 

припинити здійснення своєї компетенції.



Спільна компетенція
(a) внутрішній ринок;

(b) соціальна політика в аспектах, визначених у 
засновницьких Договорах;

(c) економічна, соціальна та територіальна єдність;

(d) сільське господарство та рибальство, за винятком 
збереження морських біологічних ресурсів;

(e) довкілля;

(f) захист прав споживачів;

(g) транспорт;

(h) транс’європейські мережі;

(i) енергетика;

(j)  простір свободи, безпеки та справедливості;

(k)  спільні проблеми безпеки у сфері охорони здоров’я в 
аспектах, визначених у засновницьких Договорах.



Компетенція вживати заходи з 

підтримки
Союз має повноваження вживати заходи з підтримки, 

координації та доповнення дій держав-членів. 
Сферами таких дій на європейському рівні є:

(a) охорона та зміцнення здоров’я людини;

(b) промисловість;

(c) культура;

(d) туризм;

(e) освіта, професійне навчання, молодь та спорт;

(f) цивільний захист;

(g) адміністративне співробітництво.



Субсидіарність

Питання – хто має діяти в конкретному випадку: ЄС чи 
держава-член (у межах спільної компетенції)

позитивна відповідь: ЄС діє у випадку, якщо поставлені 
цілі можуть бути краще досягнуті на рівні ЄС, що 
посилює його повноваження; 

негативна відповідь: ЄС не діє у випадку, якщо ці цілі 
можуть бути досягнуті державами-членами, коли 
вони діють самостійно. 

Всі інституції ЄС, особливо Комісія, повинні завжди 
доводити, що існує реальна необхідність для 
спільних правил та спільних дій.



Пропорційність

Тест на пропорційність:

чи вжитий захід був підходящим (suitable) 
для досягнення бажаної мети,

чи було необхідно (necessary) досягати 
бажану мету,

чи не виявився ужитий захід надмірно 
обтяжливим по відношенню до цілі, на 
досягнення якої він був спрямований 
(пропорційність stricto sensu).



ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

(у широкому розумінні)

ВСІ ПРАВОВІ НОРМИ ЄС (acquis 

communautaire)

Включаючи:

1.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРАВА

2.СУДОВІ СПРАВИ СУДУ ЄС

3.ПРАВО, ЩО ВИПЛИВАЄ:

- із зовнішніх відносин ЄС;

- із доповнюючих правових норм (у конвенціях, 

угодах, договорах)



ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

(у вузькому розумінні)

1.ПЕРВИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО

• (Договори заснування)

2.ВТОРИННЕ (ПОХІДНЕ) 

ЗАКОНОДАВСТВО

• (Правові акти для забезпечення 

ефективності Договорів заснування)



Правові акти ЄС

• Постанова

• Директива

• Рішення

• Рекомендації та висновки



Інституції та органи ЄС

Основними інституціями ЄС є:

• Європейський Парламент

• Європейська Рада

• Рада ЄС (Рада Міністрів)

• Європейська Комісія

• Європейський Суд

• Європейський центральний банк

• Європейська рахункова палата

• Омбудсман

Також існують такі органи:

• Комітет регіонів

• Європейський економіко-соціальний комітет

• Європейський інвестиційний банк



Загальні принципи діяльності 

інституцій ЄС

• Суміщення функцій

• Поліцентричність структури

• Розподілена лояльність

• Розділ влад



Європейська Рада

• надає Союзу необхідний стимул для 

його розвитку

• визначає загальні політичні напрями та 

пріоритети

• не здійснює законодавчих функцій.



Європейська Рада

Європейська Рада складається з голів 

держав або урядів держав-членів, 

включає її Президента та Президента 

Комісії. В її роботі бере участь 

Верховний представник Союзу з питань 

закордонних справ і політики безпеки.



Президент Європейської Ради

• Європейська Рада обирає свого 

Президента кваліфікованою більшістю 

голосів на строк у два з половиною 

роки, з можливістю одного переобрання. 

• Рішення про призначення п. Германа 

Ван Ромпуя було одноголосно прийнято 

усіма державами-членами.



Європейський Парламент -

функції

• Участь у законодавчому та бюджетному 

процесі Союзу

• Політичний контроль

– над Комісією,

– над Радою ЄС та Європейською Радою.



Внутрішня структура ЄП

• ПРEЗИДEНТ

• 14 Віце-президентів

• 5 Радників

• Політичні групи



Кількість місць у Парламенті за 

країнами (2009 – 2014 рр.)
• Австрія 17 Фінляндія 13

• Латвія 8 Румунія 33

• Бельгія 22 Франція 72

• Литва 12 Словаччина 13

• Болгарія 17 Німеччина 99

• Люксембург 6 Словенія 7

• Кіпр 6 Греція 22

• Мальта 5 Іспанія 50

• Чеська Республіка 22 Угорщина 22

• Нідерланди 25 Швеція 18

• Данія 13 Ірландія 12

• Польща 50 Сполучене Королівство   72

• Естонія 6 Італія 72

• Португалія 22 

• РАЗОМ 736



Рада ЄС

• Стаття 16 (2) Договору про ЄС

• “До складу Ради входить один 

представник від кожної держави-члена 

на рівні міністра, що може брати 

зобов’язання та голосувати від імені 

уряду держави-члена, яку представляє.”



Рада ЄС

• Рада збирається на засідання в  різному 
складі, залежно від конкретного питання 
порядку денного.

• За винятком Ради з питань закордонних 
справ (яка очолюється Верховним 
представником), кожне з таких засідань 
відбувається під головуванням 
представника тієї держави-члена, яка 
головує в Раді (обіймає Президенство).



Рада ЄС – функції

• Рада несе відповідальність за прийняття рішень та 
координацію.

• Приймає закони, зазвичай спільно з Європейським 
Парламентом. 

• Координує економічну політику держав-членів. 

• Визначає та впроваджує спільну зовнішню та 
безпекову політику ЄС на основі рекомендацій 
Європейської Ради.

• Укладає, від імені Союзу, міжнародні угоди між ЄС та 
іншими державами або міжнародними організаціями. 

• Координує дії держав-членів та затверджує заходи у 
сфері поліцейського та судового співробітництва в 
кримінальних справах. 

• Рада та Європейський Парламент разом складають 
бюджетний орган, який приймає бюджет Союзу. 



“Голосування кваліфікованою 

більшістю” (QMV)
Розподіл голосів серед держав-членів

Німеччина, Франція, Італія, 
Сполучене Королівство 29 

Іспанія, Польща 27 

Румунія 14 

Нідерланди 13 

Бельгія, Республіка Чехія, Греція, 
Угорщина, Португалія 12 

Австрія, Болгарія, Швеція 10 

Данія, Ірландія, Литва, Словаччина, 

Фінляндія 7 

Кіпр, Eстонія, Латвія, Люксембург, 
Словенія 4 

Мальта 3 

РАЗОМ 345 



Європейська Комісія

Роль Єврокомісії:

• Стратегічне планування та формулювання політики  

• Виключне право законодавчої ініціативи 

• Реалізація заходів Союзу

• Управління спільними політиками та фондами

• Координація / моніторинг виконання зобов’язань 
Союзу

• Участь у Спільній зовнішнішній та безпековій політиці 
та у Співпраці у сфері охорони правопорядку і 
правосуддя у кримінальних справах



КОЛЕГІЯ КОМІСАРІВ
(по одному з кожної країни-члена ЄС)

Президент

ГЕНЕРАЛЬНИХ ДИРЕКТОРАТІВ

Віце-президенти та члени

кожний має кабінет (власний офіс)

Портфоліо та політична відповідальність 

в рамках Колегії за діяльність відповідних



Три ключові дійові особи

Європейський Парламент –
голос народу
Єжи Бузек,
Президент Європейського Парламенту

Рада міністрів –
голос держав-членів
Герман Ван Ромпуй,
Президент Європейської Ради

Європейська Комісія –
підтримка спільних інтересів
Хосе Мануель Баррозо,
Президент Європейської Комісії



Лісабонський договір вносить зміни 

до попередніх договорів ЄС та 

оновлює їх
• Він бере до уваги той факт, що Європейський 

Союз зріс з шести держав-засновниць до 
сьогоднішніх 27 держав-членів, а також що 
протягом останніх 50 років відбулося багато 
інших змін.

• Договір покращує інструменти для якомога 
ефективнішої роботи ЄС у 21 столітті.

• Договір допомагає Союзу краще слугувати 
інтересам громадян, а їм самим надає право 
напряму висловлювати свої думки щодо 
європейських справ за допомогою нового 
інструменту – «Ініціативи громадян».



• Договір захищає права громадян через Хартію 
засадничих прав.

• Договір зміцнює роль Європейського Парламенту та 
надає більшого впливу національним парламентам.

• Договір робить ефективнішим процес ухвалення 
рішень на європейському рівні.

• Договір допомагає ЄС говорити єдиним голосом на 
міжнародній арені.

• Договір запроваджує нові заходи для подолання 
нагальних проблем, які впливають на якість життя: 
йдеться, зокрема, про зміни клімату, транскордонну

злочинність та енергетику.

• Водночас Лісабонський договір захищає права кожної 
держави-члена ЄС, особливо у таких чутливих 
сферах як оподаткування та оборона.



ІСТОРІЯ ВІДНОСИН

УКРАЇНА - ЄС



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.    



Мадридський критерій
Згодом стає очевидним, що виконання вищезазначених критеріїв 

залежить від інституційної і адміністративної спроможності країн-

кандидатів, тому Копенгагенські критерії було доповнено і 

поглиблено ще одним критерієм – інституційним

• Інституційний – Мадридський – критерій 
членства в ЄС вимагає від країн-кандидатів 
створення належних управлінських інституцій 
та судових органів, підсилення їх 
адміністративної спроможності, що має не 
тільки прискорити адаптацію національного 
законодавства до норм і правил ЄС, але 
гарантуватиме впровадження і дотримання 
законів і надасть новим членам ЄС змогу 
скористатися перевагами членства 
(наприклад, отримати фінансову допомогу від 
Структурних фондів). 



Розвиток відносин між Україною 

та ЄС

• 14 червня 1994 р. - Угода про 
партнерство і співробітництво між 
Україною та Європейським Союзом 
(УПС)

– Цей документ є основним правовим 
інструментом співробітництва України з ЄС; 
Угоду було ратифіковано у 1998 р., таким 
чином, цей документ визначає напрями 
нашого співробітництва  і є чинним до 2008 
р.  



Розвиток відносин між Україною 

та ЄС

Європейська політика сусідства (2004) 
має на меті уникнення небезпеки утворення нових 
ліній поділу між розширеним ЄС та його сусідами 
замість підсилення спільного процвітання, 
стабільності та безпеки.

Європейська політика сусідства відкриває нові 
перспективи для партнерства, економічної 
інтеграції та співробітництва:

• Перспектива просування за рамки партнерства до значного 
рівня інтеграції, включаючи участь у внутрішньому ринку ЄС та 
можливість для України брати зростаючу участь у ключових 
аспектах політик та програм Європейського Союзу.



Розвиток відносин між Україною 

та ЄС

Східне партнерство (Східний напрямок ЄПС)

Було започатковано 7 травня 2009 року під час спеціального 
самміту в Празі, є специфічним східним виміром Європейської 
політики сусідства.

Учасниками цієї програми є 27 країн-членів ЄС, а також шість 
країн-партнерів:

• Азербайджан

• Білорусь  (участь якої залежатиме від розвитку її відносин із ЄС) 

• Вірменія

• Грузія

• Республіка Молдова

• Україна



Інституційне забезпечення  

євроінтеграційних процесів

Серед інститутів, що забезпечують 

співробітництво та сприяють зближенню 

України та Європейського Союзу, можна 

виділити двосторонні та односторонні 

інституції



Інституційне забезпечення  

євроінтеграційних процесів

• Самміт Україна – ЄС

• Комітет з парламентського співробітництва 
Україна - ЄС

• Рада з питань співробітництва Україна - ЄС

• Комітет з питань співробітництва Україна - ЄС

• Комітет Верховної Ради України з питань 
європейської інтеграції 

• Координаційна рада з питань адаптації 
законодавства України до законодавства ЄС 



Європейський вибір України: 

здобутки та нові можливості

УПС залишається чинною; співробітництво 

активізується і здійснюється в рамках 

Порядку денного “Асоціація Україна – ЄС”.

• Технічна допомога ЄС Україні 

• Спрощений візовий режим 

• Транскордонне співробітництво 

• Співробітництво у сфері юстиції та внутрішніх 

справ 

• Адаптація законодавства України до 

законодавства ЄС

• Міжлюдські контакти 



Дякую за увагу!


