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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УМОВАХ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ
На сучасному етапі свого розвитку міжнародна економічна система зазнає впливу багатьох світових
процесів. Насамперед мова йде про процес глобалізації, який охопив усі структурні ланки світової
господарської системи. Такий процес призводить до того, що усі складові виходять за рамки національного
рівня, створюючи єдину суспільну систему функціонування. Глобалізація невід’ємно призводить до
поширення такого процесу як інтеграція, яка характеризується переплетінням усіх сфер дії між кількома
державами. Як відомо Україна нещодавно обрала свій шлях розвитку, який, перш за все, ставить за мету
інтеграцію до Європейського Союзу. На сьогодні виникає необхідність аналізу правових засад інтеграції
України до ЄС в умовах сталого розвитку, чим і зумовлюється актуальність даної теми.
Співробітництво між Україною та Європейським Союзом вже відзначилося помітними поштовхами у
своєму розвитку. 16 вересня 2014 року Верховною Радою України та Європейським Парламентом було
ратифіковано Угоду про асоціацію . Ця Угода за своїм масштабом та тематикою виступає найбільшим
міжнародним правовим документом для української історії. Крім того, Угода про асоціацію є найбільшим
міжнародним правовим актом, який за весь час свого існування підписував Європейський Союз із третьою
країною. Насамперед така угода між Україною та ЄС підняла відносини між нашою державою та Союзом на
якісно новий етап розвитку. Були визначені певні напрямки соціально-економічного реформування на основі
«політичної та економічної асоціації».
Варто зазначити, що угода про асоціацію між Україно та ЄС як міжнародний правовий акт передбачає
встановлення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, головна функція якої полягає у
правовому регулюванні та визначенні правової бази для вільного переміщення товарів та послуг, капіталу та
робочої сили між нашою державою та Європейським Союзом. Форма такого співробітництва беззаперечно
виступає ще одним кроком до вступу України у систему Європейського Союзу та сплетіння їх економік.
1 січня 2016 року Україна застосувала положення 4 розділу Угоди про асоціацію України та ЄС, а
саме поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Крім того, у цей період завершилося
функціонування режиму автономних торговельних преференцій, який був започаткований ще 3 квітня 2014
року. Варто зазначити, що цей режим надавав українським експортерам можливість доступу на ринок
Європейського Союзу.
На сьогодні, коли Україна ухвалила стратегію сталого розвитку «Україна - 2020», Угода про асоціацію
між нашою державою та ЄС на умовах поглибленої та всеохоплюючої торгівлі набула чинності у своєму
повному обсязі 1 вересня 2017 року.
Треба відмітити, що 2017 рік для України, у контексті правового регулювання процесу інтеграції до
Європейського Союзу, позначився також тим, що наша держава приєдналася до участі у Програмі ЄС
«Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)». Крім того,
Україна завершила процес здійснення певної кількості державних процедур, які є необхідними для того, щоб
Україна мала змогу приєднатися до Регіональної Конвенції про преференційні правила походження товарів
(ПЕМ-Конвенція). Варто зазначити, що наша держава була учасником діалогу з ЄС з приводу укладення
Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угоди АСАА).
Застосування режиму поглибленої та всеохоплюючої торгівлі призвело до того, що відбувається
розширення українського ринку для імпортерів з Європейського Союзу в рамках лібералізованого митного
режиму. Крім того, відбувається зміна у адміністративному та правовому режимі щодо вивезення товарів з
нашої держави до ЄС.
Для того, щоб полегшити пошук актуальних ставок мита для експортерів до ЄС Європейська Комісія
створила онлайн-ресурс Trade Helpdesk.
Для встановлення стійкого правового регулювання в рамках вільної торгівлі з ЄС були визначені
умови, які дозволяють використовувати преференції. Для того, щоб українські товари мали змогу
скористатися преференціями, необхідно підтвердити наявність сертифікату переміщення товарів EUR.1.
Важливо зазначити те, що такі сертифікати з 1 січня 2016 року надаються безкоштовно.

Також для деяких товарів в рамках поглибленої та всеохоплюючої торгівлі з Європейським Союзом
встановлені квоти. До таких товарів, насамперед, відносяться мед, баранина, часник, овес, цукор.
На сучасному етапі розвитку Україна та Європейський Союз мають спільні інструменти політичного
характеру, які призначені для здійснення моніторингу виконання Угоди про асоціацію України з ЄС. Цей
інструмент має назву Порядку денного асоціації. Інструмент такого типу розроблявся ще на етапі створення
Угоди для того, щоб була можливість ефективного впровадження її положень. Порядок денний був
розроблений на Паризькому Саміті Україна-ЄС ще у вересні 2008 року. На сьогодні порядок денний
продовжує вдосконалюватися з урахування стратегій сталого розвитку, політичних та економічних реформ
для більш ефективного правового регулювання.
Україна має перспективи подальшого розвитку співробітництва з Європейським Союзом. При
подальшому функціонуванні зони вільної торгівлі з ЄС розшириться вибір товарів європейського стандарту
для українських споживачів. Крім того, виникне можливість збільшення кількості робочих місць. Для
виробників буде більше можливостей для реалізації своєї продукції за кордоном.
Отже, в умовах глобалізації, яка все більше охоплює світову економічну систему, питання інтеграції
до Європейського Союзу постало, перш за все, перед нашою державою, яка обрала відповідний курс.
Правові засади переплетіння українського політичного, економічного життя із Європейським Союзом
відображаються, насамперед, в Угоді про асоціацію України з ЄС. Крім того, діє Угода про поглиблену та
всеохоплюючу зону вільної торгівлі, яка закріплює права ЄС та України про розширене переміщення товарів
на основі лібералізованого митного режиму. Наша держава має великі перспективи співробітництва з
Європейським Союзом, якщо у майбутньому буде збережена поглиблена і всеохоплююча зона вільної
торгівлі.

