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“ Україна – ЄС: 
розвиток відносин ”



Основні етапи розвитку відносин

1. Визначення євроінтеграційного курсу України. 

2. Нормативно-правові засади регулювання  
відносини між Україною та ЄС.



Визначення євроінтеграційного курсу України

 18 грудня 1989 року було підписано першу угоду 
про торгове і економічне співробітництво на 
десятирічний термін між ЄСп і державами-
членами, з одного боку, та Радянським Союзом, з 
іншого



Визначення євроінтеграційного курсу України

 Декларація про державний суверенітет 
України від 16 липня 1990 року.

 Постанова Верховної Ради УРСР від 25 грудня 
1990 року «Про реалізацію Декларації про 
державний суверенітет України у сфері зовнішніх 
зносин» доручила Уряду «спрямувати зусилля на 
забезпечення безпосередньої участі УРСР у 
загальноєвропейському процесі та європейських 
структурах».



Визначення євроінтеграційного курсу України

 2 липня 1993 р. Верховна Рада України схвалила 
«Основні напрями зовнішньої політики 
України»



Визначення євроінтеграційного курсу України

Початок 90-х рр:

 Спільна стратегія ЄС щодо України.

 Декларація ЄС щодо України.

ЄС – Україна: позиція очікування?



Нормативно-правові засади регулювання  
відносини між Україною та ЄС.

 Правовою основою відносин між Україною та ЄС 
є Угода про партнерство та 
співробітництво (УПС) від 16 червня 1994 р. 
(набула чинності 1 березня 1998 р.)



Нормативно-правові засади регулювання  
відносини між Україною та ЄС

 Стратегія інтеграції України до 
Європейського Союзу, затверджена Указом 
Президента України вiд 11 червня 1998 року.

 Програма інтеграції до ЄС, затверджена 
Указом Президента України у вересні 2000 року.

 21 лютого 2005 року підписано План дій Україна-
ЄС.



Нормативно-правові засади регулювання  
відносини між Україною та ЄС

 Галузеві правові акти.



Нормативно-правові засади регулювання  
відносини між Україною та ЄС

Угода про асоціацію – в перспективі



Угода про асоціацію

Порядок денний асоціації Україна – ЄС 
(щорічний)

Пріоритетні сфери:

 Політичний діалог

 Боротьба з корупцією

 Зовнішня політика та політика безпеки

 Співробітництво з питань юстиції, свободи та 
безпеки



Угода про асoціацію

 Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею:
 Технічні регламенти щодо промислової продукції, 

стандартів та процедури оцінки відповідності

 Санітарні та фітосанітарні заходи

 Державні закупівлі

 Інтелектуальна власність

 Спрощення торгівлі та митні справи

 Співробітництво в сфері енергетики, включаючи 
ядерні питання



Угода про асоціацію

Інші сфери співробітництва
 Державний внутрішній контроль та зовнішній аудит і контроль

 Оподаткування

 Статистика

 Транспорт

 Навколишнє природне середовище 

 Законодавство про товариства, корпоративне управління, 
бухгалтерський облік та аудит

 Фінансові послуги

 Інформаційне суспільство

 Сільське господарство та розвиток сільської місцевості

 Наука і технології

 Соціальне співробітництво

 Охорона здоров’я

 Транскордонне та регіональне співробітництво

 Участь у програмах та агентствах Співтовариства



Інституційне забезпечення і 
координація політики 

європейської інтеграції 
України.



Інституційне забезпечення і координація 
політики європейської інтеграції України

1. Саміт Україна-ЄС за участю Президента України 
та делегації ЄС у складі:

 глави держави або глави уряду країни, що головує в ЄС,

 Голови Європейської Комісії (ЄК), та

 Високого Представника ЄС з питань спільної зовнішньої і 
безпекової політики.



Інституційне забезпечення і координація 
політики європейської інтеграції України

2. Рада з питань співробітництва за участю 
Прем’єр-міністра України та делегації ЄС у складі:

 міністра закордонних справ країни, що головує в ЄС,

 члена ЄК з питань зовнішніх зносин, 

 Високого Представника ЄС з питань спільної зовнішньої і 
безпекової політики.



Інституційне забезпечення і координація 
політики європейської інтеграції України

3. Комітет та галузеві підкомітети з питань 
співробітництва;

4. Комітет парламентського співробітництва;

5. також здійснюються регулярні консультації 
Україна-Трійка ЄС та постійні експертні 
консультації.



Інституційне забезпечення і координація 
політики європейської інтеграції України

Щорічно між Україною та ЄС відбувається понад 
80 офіційних зустрічей та консультацій на 

високому і експертному рівнях



Розширення ЄС і Україна

1. Вплив розширення ЄС на двосторонні 
відносини. 

2. Результати розширення ЄС для України.



Вплив розширення ЄС на двосторонні 
відносини.

 Завдяки розширенню ЄС у 2004 році до 
складу Євросоюзу увійшли безпосередні сусіди та 
традиційні партнери України

 Результат:

Необхідність ЄС формувати нову стратегію 
відносин з країнами, які опинились в 
безпосередній близькості до його кордонів.



Вплив розширення ЄС на двосторонні 
відносини.

Головні риси стратегії:
 продовження розширення ЄС за рахунок Болгарії, Румунії 

і шляхом надання статусу кандидата Туреччині, 
проведення переговорів з Хорватією, Ісландією;

 визначення перспективи інших балканських країн: 
Албанія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Сербія та 
Чорногорія, відносини з якими розвиваються відповідно 
до положень Угод про стабілізацію та асоціацію, які 
передбачають для цих країн перспективи членства в ЄС;

 визначення інструменту «сусідства» як базового формату 
побудови відносин з усіма іншими країнами, які межують 
з ЄС: Азербайджан, Алжир, Білорусь, Вірменія, Грузія, 
Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Марокко, 
Молдова, окуповані Палестинські Території, Сирія, Туніс, 
Україна.



Вплив розширення ЄС на двосторонні 
відносини.

Питання:

Чи може ЄС розширюватись далі?



Вплив розширення ЄС на двосторонні 
відносини.

Україна має унікальну позицію в Європі і 
підтримує гарні відносини з усіма своїми 

сусідами.



Результати розширення ЄС для України

 пошук нової стратегії ЄС щодо України.

 нова Угода на зміну старої УПС.

 ЄС не готовий надати чітку відповідь на 
запитання щодо визнання перспективи членства 
України в Євросоюзі



Результати розширення ЄС для України

 Україна отримала нових лобістів своїх інтересів в 
Союзі.

 інтеграція України  до ЄС залишається ключовим 
зовнішньополітичним пріоритетом держави.



Перспективи відносин.

1. Європейська політика сусідства.

2. Східне партнерство.

3. Угода про асоціацію:
1. Зона вільної торгівлі.

2. Безвізовий режим – Дорожня карта.



Європейська політика сусідства.

 2004 року Європейський Союз започаткував 
реалізацію зовнішньополітичної ініціативи –
"Європейська політика сусідства“.

 ЄС пропонує своїм сусідам привілейовані 
відносини, які грунтуються на взаємній повазі до 
спільних цінностей: демократії, прав людини, 
верховенство закону, належне управління, 
принципи ринкової економіки і сталого розвитку. 



Європейська політика сусідства

 поглиблення політичних відносин та економічної 
інтеграції.

 ЄПС не передбачає членства в ЄС



Європейська політика сусідства

Центральним елементом ЄПС є двосторонні Плани дій, 
які міститимуть наступні сфери:

 політичний діалог і реформа; 
 торгівля та заходи, спрямовані на підготовку 

партнерів до поступової участі у внутрішньому ринку 
ЄС; 

 правосуддя та внутрішні справи; 
 енергетика, транспорт, інформаційне суспільство, 

охорона довкілля та дослідницько-інноваційна 
діяльність; 

 соціальна політика та культурно-освітні контакти 
між людьми.



Європейська політика сусідства

 Метою Європейської політики сусідства є 
уникнути появи нових ліній розмежування між 
розширеним ЄС та новими сусідами

 Завдання Європейської політики сусідства (далі -
ЄПС) полягає у тому, щоб поділитися перевагами 
розширення ЄС 2004 року з країнами-сусідами у 
відношенні зміцнення стабільності, безпеки та 
добробуту



Європейська політика сусідства

 Європейський механізм сусідства – новий 
фінансовий механізм.

 ЄМС надає фінансування для підтримки заходів з 
обох сторін зовнішнього кордону ЄС на 
заміщення існуючих транскордонних програм.



Східне партнерство

 є специфічним східним виміром Європейської 
політики сусідства.

 започатковано 7 травня 2009 року.



Східне партнерство

 Учасниками цієї програми є 27 країн-членів ЄС, а 
також Вірменія, Азербайджан, Білорусь (участь 
якої залежатиме від розвитку її відносин із ЄС), 
Грузія, Республіка Молдова й Україна.



Східне партнерство

 ЄС пропонує своїм партнерам нові угоди 
асоціації, що можуть включати договори щодо 
зони вільної торгівлі для тих країн, які здатні й 
прагнуть до цього; поступову інтеграцію в 
економіку ЄС; полегшення подорожування до ЄС



Основні положення політики “Східне партнерство”

оновлення договірно-правової бази відносин ЄС зі 

східними сусідами створення програми допомоги для зміцнення 

адміністративної спроможності країн-партнерів

створення поглиблених зон вільної торгівлі

вирівнювання регіонального розвитку країн-партнерів
зміцнення енергетичної безпеки ЄС та його партнерів 

на принципах Енергетичної Хартії

лібералізацію візового режиму між ЄС та державами-

партнерами

ініціативи-флагмани “Східного партнерства”

підтримка соціально-економічного розвиткузапровадження багатостороннього політичного діалогу



Східне партнерство

 У Повідомленні Європейської Комісії 
запропоновано підтримувати подальший 
розвиток організацій громадянського суспільства 
та, зокрема, заснувати Форум громадянського 
суспільства “Східного партнерства”



Східне партнерство

 Україна розглядає “Східне партнерство” як 
допоміжний інструмент до двостороннього 
формату відносин з ЄС



Східне партнерство

Багатосторонній вимір “Східного партнерства” 
передбачає чотири рівні: 

 - зустрічі глав держав і урядів Східного 
партнерства кожні два роки;

 - щорічні весняні зустрічі міністрів закордонних 
справ країн ЄС і східноєвропейських партнерів;

 - чотири тематичні платформи;

 панелі для підтримки роботи платформ у 
конкретних сферах.



Східне партнерство

 створення інституційного механізму 
парламентського співробітництва в рамках 
“Східного партнерства” .



Угода про асоціацію

Структура майбутньої УА :

 Преамбула, загальні цілі та принципи”,

 · „Політичний діалог”,

 · „Юстиція, свобода та безпека”,

 · „Економічне та секторальне 
співробітництво”,

 · „Поглиблена та всеохоплююча зона 
вільної торгівлі”, (найбільші проблеми)

 · „Загальні, інституційні та прикінцеві 
положення”.



Зона вільної торгівлі

 Планом дій Україна-ЄС передбачено створення 
зони вільної торгівлі з Україною після вступу 
України до СОТ



Передумовами створення зони вільної торгівлі Україною

Вступ  до СОТ
Покращення  інвестиційного клімату

Реалізації  необхідних регулятивних реформ

Посилення дієздатності адміністративних та 

судових органів

Адаптація законодавстваПодаткова  реформа

Ліквідація  обмежень та нетарифних бар’єрів



Зона вільної торгівлі

 Метою створення зони вільної торгівлі між 
Україною та ЄС є формування спільного 
економічного простору України та ЄС.



Економічні чинники укладення угоди про ЗВТ з ЄС в Україні

Потреба нової стратегії 

розвитку

Завершення дешевого 

імпорту енергоносіїв

Завершення буму на 

світових ринках сталі

Потреба  стати 

диверсифікованою, 

відкритою, конкуренто-

спроможною 

економікою



Зона вільної торгівлі

Створення ЗВТ на думку ЄС має передбачати:

 - повну лібералізацію торгівлі товарами, зокрема 
промисловою продукцією, у т.ч. енергоносіями, 
сільськогосподарськими товарами, продуктами 
рибальства тощо, тобто вільний і 
безперешкодний доступ на відповідні ринки;

 - зменшення нетарифних обмежень в Україні у 
торгівлі промисловими товарами шляхом 
гармонізації та/або взаємного визнання оцінки 
відповідності технічним стандартам ЄС (АСАА+);



Зона вільної торгівлі

 - зменшення нетарифних обмежень у торгівлі 
сільськогосподарською продукцією у рамках 
співробітництва у сфері санітарних та 
фітосанітарних заходів;

 - значну лібералізацію ринків послуг;

 - забезпечення ефективного регулювання 
стосовно заохочення та захисту прямих 
іноземних інвестицій;



Зона вільної торгівлі

 - свободу заснування компаній;

 - запровадження заходів, спрямованих на 
поступове забезпечення вільного руху капіталу та 
здійснення платежів;

 - забезпечення прозорості та передбачуваності 
регулювання внутрішнього ринку України згідно 
з Європейськими та міжнародними стандартами;



Зона вільної торгівлі

 - наближення внутрішньої політики України, 
зокрема у сфері конкуренції, корпоративного 
управління, захисту прав інтелектуальної власності, 
державних закупівель тощо, до загальноприйнятних 
правил міжнародної та Європейської практики;

 - забезпечення двостороннього митного 
співробітництва, зокрема спрощення митних 
процедур та підвищення ефективності діяльності 
митних органів в контексті сприяння торгівлі;

 - запровадження ефективного механізму 
врегулювання суперечок.



Зона вільної торгівлі

 18 лютого 2008 року у м. Київ під головуванням 
Президента України В.Ющенко та Комісара ЄК з 
питань торгівлі П.Мендельсона відбулось 
офіційне відкриття переговорного процесу щодо 
створення зони вільної торгівлі між Україною та 
Європейським Союзом.



Зона вільної торгівлі

 Положення щодо ЗВТ стануть складовою 
частиною Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС.

 Наповнення майбутньої ЗВТ буде 
спрямовуватися на досягнення максимально 
глибокої економічної інтеграції, до якої будуть 
готові сторони



Зона вільної торгівлі

 невід’ємною частиною поглибленої ЗВТ буде 
приведення українського законодавства та 
практики у відповідність до норм та положень ЄС



Зона вільної торгівлі

 Попередні домовленості передбачають, що 
імпортні тарифи усуватимуть асиметрично: для 
ЄС – після набуття угодою чинності з огляду на 
вищу конкурентоспроможність європейських 
товарів; для України – упродовж п’яти-десяти 
років.



Зона вільної торгівлі

 ЄС має допомогти Україні у вирішенні митних 
проблем через технічну допомогу українським 
прикордонникам.



Зона вільної торгівлі

 Пріоритетом на найближче майбутнє стане 
виявлення великих і хронічних затримок 
дорожнього руху на кордоні між Україною та ЄС.



Зона вільної торгівлі

Перешкоди на шляху до ЗВТ:

 Корупція. 

 непрозорість умов ведення бізнесу в Україні,

 державна допомога окремим підприємствам і
галузям, 

 складна податкова система,

 наявність великого числа бюрократичних процедур.

 Питання участі українських агропромислових 
виробників у торгівлі з ЄС обмежується 
невідповідністю української продукції 
фітосанітарним та іншим стандартам.



Дякую за увагу.


