
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Що пропонує Угода?

Головні засади

З самого початку було досягнуто домовленість про те, що угода матиме амбітний та 
інноваційний характер, міститиме положення про глибоку і всеохоплюючу зону вільної 
торгівлі (ГВЗВТ) і, де можливо, за якісними показниками, вийде за межі діючої Угоди про 
партнерство і співробітництво. Угода про асоціацію повинна відображати стратегічну 
важливість відносин між ЄС і Україною та забезпечити політичну асоціацію і економічну 
інтеграцію. 

Ця комплексна Угода, яка охоплює усі сфери, що становлять інтерес для сторін, містить 
обов’язкові до виконання і засновані на правилах положення та домовленості про 
співробітництво, які виходять за межі традиційних угод. 

Угода забезпечує і довготривалу основу для майбутніх відносин між ЄС і Україною без 
шкоди для будь-яких можливостей у розвитку двосторонніх відносин відповідно до 
Договору про Європейський Союз.

Особлива увага приділяється питанням імплементації Угоди та забезпечення її 
подальшого виконання зі встановленням для цього відповідних строків, а також 
створенню відповідної адміністративної та інституційної інфраструктури, щоб 
забезпечити передбачувані умови для суб’єктів підприємницької діяльності. 

Основні складові Угоди

Ця амбітна і новаторська Угода пропонує конкретний спосіб використання динаміки 
відносин між Україною та ЄС для підтримки ключових реформ, відновлення і зростання 
економіки, здійснення державного управління та галузевого співробітництва у більш ніж 
30 сферах, таких як енергетика, транспорт, захист навколишнього середовища, співпраця 
у сфері промисловості та малого і середнього бізнесу, соціальний розвиток і захист, 
рівноправ’я, захист прав споживачів, освіта, навчання і молодіжна політика, а також 
культурне співробітництво.

 Цінності та принципи: спільні цінності, зокрема, демократія та верховенство 
права, повага до прав та основоположних свобод людини, належне державне 
управління, ринкова економіка і сталий розвиток.

 Поглиблена співпраця у сфері зовнішньої політики та політики безпеки з 
особливою увагою до регіональних проблем, питань зброї масового ураження, 
нерозповсюдження зброї та роззброєння, попередження конфліктів і кризового
врегулювання;

 ГВЗВТ, яка виходить далеко за межі класичних зон вільної торгівлі та передбачає
не лише взаємне відкриття ринків для більшості товарів і послуг, а й обов’язкові 
положення щодо поступового наближення до норм і стандартів ЄС у сфері торгівлі 
та суміжних галузях, наприклад, стандарти і правила оцінки відповідності, 
санітарні й фітосанітарні правила, права інтелектуальної власності, сприяння 
торгівлі, державні закупівлі та конкуренція, обов’язкові до виконання положення 



стосовно пов’язаних з торгівлею енергетичних аспектів, у тому числі таких як 
інвестиції, транзит і транспортування;

 Юстиція, свобода й безпека, що спирається на план дій з лібералізації візового 
режиму, який охоплює питання верховенства права, захисту даних, міграції, 
боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, незаконного обігу 
наркотиків, боротьби з організованою злочинністю і тероризмом;

 Енергетика (у тому числі питання ядерної енергетики), зокрема питання безпеки 
постачання, поступової інтеграції енергоринків, енергоефективності, 
відновлюваних джерел енергії та ядерної безпеки.

 Розширене співробітництво у 28 галузевих сферах, включають таких як
транспорт, захист навколишнього середовища, співробітництво у питаннях 
промислової політики та політики підприємств, державні фінанси, 
макроекономічна стабільність, корпоративне право, банківська діяльність, 
страхування та інші фінансові послуги, інформаційне суспільство, інформаційні 
технології та телекомунікації, туризм, сільське господарство і розвиток сільських 
районів, рибальство і управління морськими ресурсами, добувна промисловість,
науково-технічна співпраця, співробітництво в космічній сфері, захист прав 
споживачів, співпраця у соціальній сфері, охорона здоров'я, освіта, навчання, 
співробітництво у сфері культури та аудіовізуальної політики, співпраця з 
представниками громадянського суспільства, транскордонне і регіональне 
співробітництво тощо на основі поступового наближення до законодавства ЄС
і, де доцільно, до міжнародних стандартів і норм.

Ситуація з Угодою про асоціацію та її зміст 

30 березня 2012 року головні переговірники Європейського Союзу та України парафували 
текст Угоди про асоціацію разом з положеннями про створення ГВЗВТ як її невід’ємної
частини. У цьому контексті 19 липня 2012 року головні переговірники щодо торгових 
питань з обох сторін парафували частину Угоди стосовно створення ГВЗВТ. ЄС і Україна 
спільно зобов’язалися вжити подальші технічні кроки (зокрема здійснити переклад), 
необхідні для завершення укладення Угоди про асоціацію, у тому числі положень про 
ГВЗВТ.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС налічує 1200 сторінок і складається з таких 
частин:

 Преамбула як вступна декларація до Угоди, що визначає мету і базові засади 
Угоди;

 Сім розділів, таких як "Загальні принципи", "Політичне співробітництво і 
зовнішня політика та політика безпеки", "Юстиція, свобода і безпека", "Торгівля та 
суміжні питання (ГВЗВТ)", "Економічна та галузева співпраця", "Фінансове 
співробітництво та боротьба з шахрайством", а також інституційні, загальні та 
прикінцеві положення.

 43 Додатки, у яких визначаються нормативні акти ЄС, що мають бути прийняті до 
визначеної дати, і 

 Три Протоколи.



Угода про асоціацію:

 Має на меті прискорити і поглибити політичні та економічні відносин між 
Україною та ЄС, а також забезпечити поступову інтеграцію у внутрішній 
ринок ЄС, у тому числі завдяки створенню ГВЗВТ.

 Пропонує спосіб використання динаміки відносин між Україною та ЄС з 
особливою увагою до підтримки основних реформ, відновлення і зростання 
економіки, здійснення державного управління і галузевої співпраці.

 Визначає порядок денний реформ в Україні, який спирається на комплексну 
програму наближення українського законодавства до законодавства ЄС, що 
буде орієнтиром для всіх партнерів України у роботі та наданні підтримки.

 Переговори щодо Угоди про асоціацію проводилися у поєднанні з іншими
питаннями. Так допомога ЄС Україні пов’язана з порядком денним реформ, 
що є результатом переговорів. Зокрема, важливою у цьому контексті є 
програма Всеохоплюючого інституційного розвитку.


