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Місце угоди в правовій системі 
України 



Угода про асоціацію (УА) 

 Підписана 27 червня 2015 р. в Брюсселі; 

 Ратифікована 16 вересня Верховною Радою 
України (Закон України №1678-VII); 

 На сьогодні УА ратифіковано 14 державами-
членами ЄС; 

 З 1 листопада 2014 р. здійснюється 
тимчасове застосування УА до набрання 
чинності. 



Структура УА 

 906 стор., 486 статей, 46 додатків, 3 протоколи. 
 Розділ 1. Загальні принципи. 
 Розділ 2. Політичний діалог та реформи, політична 

асоціація, співробітництво та конвергенція з ЗБП. 
 Розділ 3. Юстиція, свобода та безпека. 
 Розділ 4. Торгівля і питання, пов’язані з 

торгівлею. 
 Розділ 5. Економічне та галузеве співробітництво. 
 Розділ 6. Фінансове співробітництво та положення 

щодо боротьби з шахрайством. 
 Розділ 7. Інституційні, загальні та прикінцеві 

положення. 
 



Розділ 1. Загальні принципи УА 

 Преамбула, ст. 2 УА – ключові елементи угоди 
(демократія, повага до прав людини і 
основоположних свобод, верховенство права, 
суверенітет, непорушність кордонів, 
нерозповсюдження зброї масового знищення). 

 Ст. 3 УА – загальні принципи УА (вільна 
ринкова економіка, верховентво права, належне 
врядування, боротьба з корупцією та 
організованою злочинністю та ін.). 



Цілі УА (ст. 1(2) УА) 

 

 дотримання спільних цінностей; 

 політичний діалог; 

 зміцнення миру та стабільності в регіоні; 

 створення глибокої та всеосяжної зони 
вільної торгівлі; 

 секторальне співробітництво; 

 співробітництво у сфері юстиції та 
безпеки. 



Чого не надає УА: 
 Нема перспективи членства в ЄС (ЄС тільки 

визнає європейські прагнення України в 
преамбулі УА); 

 нема безвізового режиму між ЄС та Україною; 

 нема прямої дії положень про заборону 
дискримінації українських працівників в 
державах-членах ЄС; 

 нема повного доступу до внутрішнього ринку 
ЄС українських суб’єктів. 





Тимчасове застосування УА 

 23 жовтня 2014 року 
Європарламентом прийнято рішення 
про продовження одностороннього 
скасування та зменшення ЄС митних 
тарифів на товари, що походять з 
України, в рамках автономного 
преференційного торговельного 
режиму ЄС до 1 січня 2016 р.  



Джерела права ЄС та їх дія в правовій системі України 

 Європейські спільні цінності 
(преамбула, ст. 1 УА) ; 

 Міжнародні угоди (преамбула, ст. 2 УА); 

 Принципи права ЄС; 

 Вторинне право ЄС (регламенти, 
директиви, рішення) (додатки); 

 Рішення судів ЄС. 
 

 

 

 

 



 
 
 Вирішення спорів у зв’язку з нормативно-
правовою апроксимацією (ст. 322 УА) 

 “Якщо виникає  питання щодо 
тлумачення положень закону ЄС 
...арбітражний трибунал звертається 
до Суду ЄС з проханням надати 
рішення.....Рішення Суду ЄС є 
обов’язковим для арбітражного 
трибуналу.”  


