
Угода про Асоціацію 
Україна-ЄС

(політична частина)

Єдність у різноманітті 
– гасло ЄС



Угода про асоціацію налічує 
понад тисячу сторінок, а за 

своєю структурою складається з 
преамбули, семи розділів, 43 

додатків та 3 протоколів.



21 березня у м.Брюсель прем'єр-
міністром України А.Яценюком, 

президентом Європейської ради 
Германом ван Ромпеєм, головою 

Єврокомісії Жозе Мануелем Бароззу  
та лідерами 28 країн членів ЄС  було 

підписано, так звану, політичну 
частину Угоди.



У підписану політичну частину 
увійшли: 

Преамбула Угоди, Стаття 1, і три 
розділи — I, II и VII.  

(16 сторінок)



Копенгагенські критерії:
політичні: стабільність установ, які 

гарантують демократію, верховенство 
права, дотримання прав людини та захист 

прав меншин;

економічні: дієва ринкова економіка;

«членські»: зобов'язання, що 
випливають із факту вступу до ЄС, 
зокрема визнання його політичних, 
економічних та монетарних цілей.



Політичні: 
стабільність установ, які гарантують 

демократію; 
верховенство права; 

дотримання прав людини та захист 
прав меншин.



У частині  „Преамбула, загальні цілі та 
принципи”  окреслюється підґрунтя, яке існує 

сьогодні для укладення Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС. 

Зокрема визнання з боку ЄС європейського 
вибору та європейських устремлінь України як 

європейської країни,
 а також визначені цілі Угоди, серед яких – 

створення асоціації, поступове зближення між 
Україною та ЄС на основі спільних цінностей, 

поглиблення економічних та торгівельних 
відносин, зокрема шляхом створення ЗВТ, 
посилення співробітництва у сфері юстиції, 

свободи і безпеки. 



Стаття 1.  Цим документом створюється  асоціація між 
Україною,  з однієї  сторони, і Європейським 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;  
b)  забезпечити необхідні рамки для посиленого 

політичного діалогу в усіх сферах взаємного інтересу; 
c)  сприяти, зберігати й зміцнювати мир та стабільність у 

регіональному та міжнародному вимірах; 
d)запровадити умови для посилених економічних та  

торговельних відносин;
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 взаємного інтересу. 



Розділ I  „Загальні принципи”  
Ст.2. Повага до демократичних принципів, прав 

людини та основоположних свобод (ОБСЄ, ООН, Рада 
Європи), а також повага до принципу верховенства 

права повинні формувати основу внутрішньої та 
зовнішньої політики Сторін і є основними  елементами 

цієї Угоди. 
Забезпечення поваги до принципів суверенітету й 

територіальної цілісності, непорушності кордонів і 
незалежності, а також протидія розповсюдженню зброї 

масового знищення. 
Ст. 3. Сторони визнають, що принципи вільної 

ринкової економіки становитимуть основу для 
їхніх відносин. 



Розділ II „Політичний діалог і 
реформи, політична асоціація, 

співробітництво та конвергенція у 
сфері закордонних справ та 

політики безпеки”  містить 
положення, реалізація яких має 
сприяти розвитку і зміцненню 

політичного діалогу у різних сферах.



У розділі визначені цілі 
політичного діалогу, ключовою з яких 
є запровадження політичної асоціації 

між Україною та ЄС. Серед інших 
цілей - поширення міжнародної 

стабільності та безпеки, зміцнення 
поваги до демократичних принципів, 

верховенства права та належного 
урядування, прав людини та 
фундаментальних свобод. 



Серед ключових напрямків взаємодії – 
співробітництво з метою поширення 

регіональної стабільності; зміцнення миру 
та міжнародного правосуддя, зокрема 

шляхом імплементації Римського статуту 
Міжнародного кримінального суду; 

забезпечення поступової конвергенції у 
сфері зовнішньої і безпекової політики, 
включаючи Спільну політику безпеки та 

оборони, попередження конфліктів, 
нерозповсюдження, роззброєння та 
контроль за озброєнням, боротьбу з 

тероризмом тощо.



Стаття 4. Цілі політичного діалогу 

Стаття 5. Форуми проведення політичного діалогу 

Стаття 6. Діалог і співробітництво з питань внутрішніх 
реформ 

Стаття 7. Зовнішня та безпекова політика (ОБСЄ)

Стаття 8. Міжнародний кримінальний суд  (Гаага)

Стаття 9. Регіональна стабільність 

Стаття 10. Попередження конфліктів, антикризове 
управління

та військово-технічне співробітництво 

Стаття 11. Нерозповсюдження зброї масового знищення 

Стаття 12. Роззброєння та боротьба з незаконною 
торгівлею зброєю 

Стаття 13. Боротьба з тероризмом 



Відповідно до Розділу VII „Інституційні, 
загальні та прикінцеві 
положення” передбачається 
запровадження нових форматів та рівнів 
співробітництва між Україною та ЄС після 
набуття чинності Угодою про асоціацію, 
зокрема створення Ради та Комітету з 
питань асоціації, Парламентського комітету 
з питань асоціації. З метою залучення до 
реалізації Угоди громадянського 
суспільства буде створена Платформа 
громадянського суспільства.



У контексті забезпечення належного 
виконання Угоди буде впроваджений 
відповідний механізм моніторингу та 
врегулювання спорів, які можуть виникати 
у ході виконання Угоди.

У зв’язку з необмеженим терміном дії 
Угоди було передбачено можливість 
здійснення всебічного її перегляду, у т.ч. що 
стосується її цілей протягом п’яти років від 
набрання нею чинності, а також у будь-
який час за взаємною згодою Сторін.

Угода буде перекладена українською 
мовою та всіма мовами ЄС, а після її 
підписання всі тексти матимуть однакову 
юридичну силу. 

.



Глава 1 Інституційна структура. 

 Політичний діалог та діалог з питань політики на 
найвищому рівні між Сторонами відбувається на рівні 
самітів (1 раз на рік).

Цією Угодою створюється Рада асоціації. Рада 
асоціації складається з членів Уряду України, з одного 
боку, та членів Ради ЄС та членів Європейської Комісії, з 
іншого боку.

Цим засновується Комітет асоціації. Комітет асоціації 
складається з представників  обох Сторін,  головним 
чином на рівні вищих посадових осіб. 

Створюється Парламентський комітет асоціації. Він є 
форумом для членів Верховної Ради України і 
Європейського Парламенту.  

Створюється Платформа громадянського 
суспільства. Вона складається з представників 
громадянського суспільства України, з одного боку, і 
членів Європейського економічного і соціального комітету



Глава 2. Загальні та прикінцеві положення 

Доступ до судів та адміністративних органів 
Заходи, пов’язані з суттєвими інтересами 

безпеки 
Недискримінація 

Поступове наближення 
Моніторинг 

Виконання зобов’язань 
Врегулювання спорів 

Належні заходи на випадок невиконання 
зобов’язань 

Співвідношення з іншими угодами 

 
 



 „Юстиція, свобода і 
безпека” визначає напрямки взаємодії у 

відповідних сферах. Важливою метою 
співробітництва є утвердження 

верховенства права та зміцнення 
відповідних інституцій, зокрема у сфері 

правоохоронної діяльності та встановлення 
правосуддя, насамперед зміцнення судової 

системи, покращення її ефективності, 
гарантування її незалежності та 

неупередженості.

Не увійшло до підписаної частини Угоди,
 але є за ознакою політичні наступні частини



Одним з елементів співпраці є забезпечення 
належного рівня захисту персональних даних у 

відповідності до кращих європейських та 
міжнародних стандартів.

З метою управління міграційними потоками Угодою 
передбачається запровадження всеохоплюючого 
діалогу щодо ключових питань у сфері міграції, 

включаючи нелегальну міграцію, протидію торгівлі 
людьми тощо.

Окремі статті присвячені створенню належних умов 
для працівників, які на законних підставах 

працюють за кордоном.
Важлива увага приділяється забезпеченню 

мобільності громадян і поглибленню візового 
діалогу, зокрема шляхом запровадження 

безвізового режиму після виконання відповідних 
критеріїв, передбачених у Плані дій щодо 

лібералізації ЄС візового режиму для України.



Тарас Халавка, аспірант кафедри 
європейської інтеграції

Джерела:
Сайти МЗС України

Представницта ЄС в Україні
МФ “Відродження”

27 червня очікується підписання Президентом 
України П.Порошенком та представниками ЄС, 
головами країн-членів ЄС економічної частини 

Угоди про Асоціацію   


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20

