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СОЮЗОМ

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 
(далі – УАЄС) за своїм обсягом і тематичним охопленням є найбіль-
шим міжнародним-правовим документом за всю історію України 
та найбільшим міжнародним договором з третьою країною, коли-
небудь укладеним Європейським Союзом [1, с. 6]. Ще на стадії роз-
робки зазначалось, що УАЄС за своїм змістом «не буде мати анало-
гів серед уже існуючих угод про асоціацію, укладених ЄС з третіми 
країнами» [див. : 2, с. 305]. Значний обсяг УАЄС зумовлює її ієрар-
хічну структурованість та складність сприйняття її положень без 
детального аналізу та систематичного тлумачення. 

Cлід нагадати, що УАЄС було підписано у два етапи: 1) перший 
відбувся 21 березня 2014 р., коли було підписано так звану політич-
ну частину УАЄС (преамбула, ст. 1, розділи I, II, VII); 2)  другий – 
27  червня 2014 р. (після проведення виборів Президента України), 
коли було підписано так звану економічну частину УАЄС (розді-
ли  III, IV, V, VI). Сторонами УАЄС виступили, з одного боку, Украї-
на, з іншого – ЄС як окремий суб’єкт, Європейське співтовариство з 
атомної енергії, а також 28 країн, що є членами ЄС.

Аналіз змісту УАЄС показує, що структурно вона не розпо-
ділена на політичну та економічну частину, а складається з пре-
амбули, ст. 1 («Цілі»), 7-ми розділів, додатків до розділів IV, V, VI 
та протоколів. Деякі розділи УАЄС розподіляються на глави, деякі 
глави – на частини, деякі частини – на підрозділи, кінцевим елемен-
том виступають окремі статті. Складність сприйняття положень 
УАЄС зумовлена, зокрема, тим що назва окремої статті, як правило, 
не дає можливості зрозуміти предмет регулювання положень від-
повідної статті без звернення до назви підрозділу та/або частини 
та/або глави, у якій знаходиться та чи інша стаття. Наприклад, в 
Угоді наявні дві статті із назвою «Нормативно-правове наближен-
ня» (ст.  64, 124), дві статті із назвою «Адаптація законодавства» 
(ст.  ст.  114, 153), дві статті – «Наближення законодавства» (ст.ст. 
133, 138), зміст яких складно зрозуміти без визначення їх струк-
турного знаходження у тексті УАЄС та систематичного тлумачення 
поряд з іншими статтями УАЄС. 
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Відповідно до ч.1-ч.2 ст. 486 УАЄС вона набирає чинності у мі-
сячний строк після передання усіма сторонами депозитарію (яким 
є Генеральний секретаріат Ради ЄС) ратифікаційних грамот або 
документів про затвердження. Станом на жовтень 2014 р. вказана 
УАЄС повністю пройшла процедуру ратифікації (чи затвердження 
в іншій формі) та передання ратифікаційних грамот (документів 
про затвердження) на зберігання в Україні [3], а також у більше ніж 
10-ти країн-членів ЄС. На рівні ЄС та Євроатому процедура рати-
фікації ще не була завершена. У публіцистичних джерелах ЄС за-
значалось, що процес ратифікації (затвердження) в усіх суб’єктах 
УАЄС може тривати декілька років [4].

У зв’язку з наведеним положенням ч.ч. 4-7 ст. 486 УАЄС перед-
бачають тимчасове застосування УАЄС до набрання нею чиннос-
ті. Положення щодо тимчасового застосування (англ. – provisional 
application), як правильно зазначає Р. Б. Хорольський, є широко за-
стосовуваними у міжнародному договірному праві, відповідно до 
ст. 25 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. 
Сутність тимчасового застосування полягає у тому, що міжнарод-
ний договір (повністю або частково) стає юридично обов’язковим 
для договірних сторін, навіть якщо цей договір ще не набрав чин-
ності [див. : 5].

Відповідно до ч.ч. 3-4 УАЄС Угода застосовується в частині, 
яка визначена ЄС на другий місяць після: 1) здачі Україною рати-
фікаційної грамоти депозитарію (було зроблено); 2) надіслання Єв-
ропейським Союзом повідомлення із зазначенням частин УАЄС, які 
будуть застосовуватись тимчасово.

Відповідні рішення ЄС щодо тимчасового застосування УАЄС 
містяться у: 1) Рішенні Ради ЄС від 17 березня 2014 р. № 2014/295/
EU, яким передбачено тимчасове застосування положень т.з. по-
літичної частини УАЄС, а саме застосуванню підлягають розділ 
I, статті 4-6 Розділу II, Розділ VII (окрім ч.1 ст. 479) [6]; 2)  Рішенні 
Ради ЄС від 23 червня 2014 р. № 2014/668/EU, яким передбачено 
тимчасове застосування положень т.з. економічної частини УАЄС, 
а саме застосуванню підлягають статті 14 та 19 Розділу III, Роз-
діл  IV (за винятками окремих статей), Розділ V – Глави 1, 6, 7, 12, 
17, 18, 20, 26, 28 (за винятками окремих статей), Розділ VI, Роз-
діл  VII (окрім ч.1 ст. 479), Додатки з I по XXVI, Додаток XXVII (за 
винятком положень, що стосуються ядерної енергетики), Додатки 
з XXVIII по XXXVI (за винятком пункту 3 Додатку XXXII), До-
датки з XXXVIII до XLI, Додатки XLIII та XLIV, Протоколи з I 
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по III  [7]; 3) Рішенні Ради ЄС від 29 вересня 2014 р. № 2014/691/
EU, відповідно до якого, тимчасове застосування Розділу IV розпо-
чнеться з 1 січня 2016 р. [8]. 

Відповідні положення УАЄС, окрім Розділу IV, тимчасово за-
стосовуються вже з 1 листопада 2014 р. Відстрочення застосування 
Розділу IV (основного розділу УАЄС, присвяченого економічним 
відносинам) було політично пов’язано із взаємовідносинами Укра-
їни з РФ, а також з необхідністю підтримки стабілізації економіки 
України: до 31 грудня 2015 р. було прийнято рішення про застосу-
вання односторонніх преференційних заходів, які ЄС вже почало 
застосовувати по відношенню до України, а також було продовжено 
дію преференційного режиму торгівлі між РФ і Україною в рамках 
зони вільної торгівлі СНД [9]. З урахуванням наведеного вже тоді 
можна було прогнозувати, що юридично процес ратифікації УАЄС 
не завершиться до 31 грудня 2015 р., що, навіть за умови завершення 
ратифікації УАЄС усіма державами, не знайде свого прояву у вигля-
ді здачі депозитарію ратифікаційної грамоти Європейського Союзу 
як окремого суб’єкта ратифікації. Це було зумовлено складною по-
літичною та економічною ситуацію в Україні, неформальною до-
мовленістю між Україною, ЄС та РФ не застосовувати до 2016 р. 
Розділ IV УАЄС, а також наявністю вищезгаданого Рішення Ради 
ЄС №2014/691/EU.

На теперішній час, не зважаючи на вищезазначені труднощі, 
Рада ЄС завершила процес ратифікації Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом.

Угода про асоціацію Україна-ЄС набула чинності в повному 
обсязі 1 вересня 2017 р.: «…Українські підприємства отримують 
стабільний і передбачуваний преференційний доступ до найбіль-
шого ринку в світі з більш ніж 500 мільйонами споживачів. Під-
приємства ЄС можуть отримати вигоду з більш легкого доступу 
до українського ринку і налагодити нові відносини з українськими 
постачальниками і партнерами. Перші конкретні результати реалі-
зації Угоди вже можна побачити: експорт України в ЄС збільшився. 
Угода про асоціацію охоплює більшість реформ, що проводяться 
Україною з 2014 року, і являє собою дорожню карту для процесу 
реформ в Україні.» Верховний представник ЄС Федеріка Могері-
ні сказала: «Сьогодні ми, нарешті, добиваємося того, над чим ми 
працюємо в останні роки: більш тісний зв’язок між Європейським 
Союзом і Україною. Це означає більш тісні зв’язки між нашими гро-
мадянами, великими ринками і більше можливостей для бізнесу та 
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підприємців, розширення обміну досвідом, інформацією та досві-
дом. Це показує, що ми поділяємо ті ж цілі і що український народ 
може розраховувати на підтримку і співпрацю Європейського Со-
юзу на майбутні роки» [10].
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