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Особливості 
нормативно-правової співпраці України 

та ЄС 

Процеси, що відбуваються у право- бування України в складі СРСР. 
вій системі України сьогодні, є нічим Самостійними ці відносини стали з 
іншим, як запозиченням практичного набуттям нею незалежності. Україна 
досвіду функціонування державного була однією з перших країн колиш-
механізму та правової системи розви- нього СРСР, з якою ЄС уклав угоду 
нених демократій Заходу способом про партнерство і співпрацю (далі – 
гармонізації норм українського зако- УПС). Її було підписано 16 червня 
нодавства та демократичних систем. 1994 р. і ратифіковано Верховною 
Запозичуються навіть інститути, досі Радою України 1 березня 1998 р. Особ-
невідомі на вітчизняних теренах (гла- ливістю цього нормативно-правово-
ва держави, конституційний контроль, го акта є його терміновий характер 
приватна власність), як своєрідна мо- (10 років), після чого, якщо сторони 
дель – законодавчі акти (кодекси) та не побажають припинити його дію, 
окремі правові норми. вона буде продовженою автоматич-

Саме тому природа вестернізації но. Значення цього нормативно-пра-
та її глибинна суть обумовлюють при- вового акта, насамперед, полягає в 
скіпливу увагу науковців і практиків тому, що він започаткував співпрацю 
до проблеми гармонізації норм у різ- України та ЄС у чітко визначених 
них правових системах, оскільки успіх сферах. 
демократичних перетворень залежить Цілями створення УПС були: 
від якості цього процесу. Гармонізація 1. Розвиток політичних відносин 
норм та її кінцева мета слугують уста- через постійний діалог із політичних 
новленню та реалізації цінностей і стан- питань. 
дартів, оскільки вони визначатимуть 2. Сприяння торгівлі та інвестиціям. 
завершений образ правової системи 3. Забезпечення основ для взаємо-
України. вигідної економічної, соціальної, фінан-

Історія співпраці України та ЄС сової, науково-технічної та культурної 
почалась у 80-х роках під час пере- співпраці. 
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4. Підтримка України у здійсненні 
демократичних реформ, а також реформ 
економічної сфери, з метою створен
ня в Україні демократичної держави з 
ліберальною економікою. 

УПС регулює питання політично
го діалогу, торгівлі товарами, умови 
провадження підприємницької діяль
ності й захисту інвестицій, регулю
вання поточних платежів, забезпе
чення вільної та справедливої кон
куренції, захист інтелектуальної, 
комерційної та промислової власно
сті, співпрацю у сфері законодавства, 
а також інші питання економічної 
співпраці ЄС та України, тобто згід
но зі статтями 181 і 308 Договору 
про співдружність регулювався весь 
спектр відносин між Україною та ЄС, 
що підготовляє країну до можливої 
інтеграції з ЄС, а УПС набула базис
ного характеру. 

Умови, передбачені угодою, на
приклад, створення контрольних орга
нів Ради, Комітету й Парламентського 
комітету зі співпраці, вимагали по
дальшої нормативізації відносин, що 
обумовило появу низки нормативно-
правових актів. 

1. Указ Президента України «Про 
забезпечення виконання Угоди про парт
нерство й співробітництво між Украї
ною і ЄС і вдосконалення механізму 
співробітництва з ЄС» від 24.02.1998 р. 

2. Указ Президента України «Про 
представництво України при ЄС» від 
21.04.1997 р. 

3. Постанова Кабінету Міністрів Ук
раїни – Положення про українську ча
стину комітету з питань співробітництва 
між Україною і ЄС від 13.07.1998 р. 

Отже, існування першої групи 
нормативно-правових актів стало на
слідком висновку УПС і оформило 
нормативно-організаційний механізм 
взаємин між Україною та ЄС. 

Друга група нормативно-правових 
актів стала наслідком пошуків Ук
раїною евентуальних інтеграційних 
шляхів у Європу. Загальні початки ін
теграції України до ЄС у минулому ви-

значено Указом Президента України 
«Стратегія інтеграції України в ЄС» 
від 11 червня 1998 р. Відповідно до 
цього документа основним пріоритетом 
України є одержання статусу асоційо
ваного члена ЄС (у середньостроко-
вому періоді). Стратегією інтеграції ви
значались основні напрямки інтеграцій
ного процесу (адаптація законодавства, 
економічна інтеграція, галузева спів
праця, регіональна інтеграція), основні 
пріоритети діяльності й компетенція 
органів виконавчої влади для створен
ня умов, необхідних для повноправно
го членства України в ЄС. 

З метою прискорення імплемен
тації УПС і реалізації стратегії інте
грації України Президент України 
видав Указ «Про програму інтеграції 
України в Європейський Союз» від 
14.09.2000 р. 

Третя група нормативно-правових 
актів була наслідком необхідності 
адаптації українського законодавства 
до законодавства ЄС (Копенгагенські 
критерії), що є зобов’язальною умо
вою для вступу до ЄС. Хронологічно 
першим у цій групі нормативно-пра
вових актів стала постанова Кабінету 
Міністрів України «Про встановлен
ня механізму адаптації законодавства 
України до законодавства ЄС» від 
12 липня 1998 р., у результаті чого 
було створено Національну раду з пи
тань адаптації законодавства України 
до законодавства ЄС і Міжвідомчу 
координаційну раду з адаптації зако
нодавства. 

З-поміж інших нормативно-право
вих актів у цій сфері варто вирізнити такі. 

1. Положення про Міжвідомчу ко
ординаційну раду з адаптації законо
давства України до законодавства ЄС, 
затверджене постановою Кабінету 
Міністрів України від 12.11.1998 р. 

2. Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про концепцію адаптації за
конодавства України до законодавства 
ЄС» від 16.08.1999 р. 

3. Указ Президента України «Про 
заходи щодо вдосконалення нормо-
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творчої діяльності органів виконавчої Врешті-решт, нову стратегію від-
влади» від 9.02.1999 р. носин з Україною було запропонова-

4. Указ Президента України «Про но ЄС у рамках «Програми сусідства» 
національну раду з питань адаптації (2004 р.), що фактично констатувало 
законодавства України до законодав- виведення України зі сфери найближ-
ства ЄС» від 30.09.2000 р. чих перспектив можливого членства, 

Зрештою, організаційне оформлен- але не перекреслювало європейських 
ня механізму адаптації законодавства прагнень України. Такий поворот 
знайшло логічне завершення в Законі подій, безумовно, був наслідком від-
України «Про загальнодержавну сутності в керівництва України полі-
програму адаптації законодавства Ук- тичної пріоритетності й визначеності 
раїни до законодавства ЄС» від у співпраці з ЄС. 
18.03.2004 р., де було визначено етапи Період 2005-2009 років характе-
адаптації, інституційний механізм, за- ризується пошуками оптимальних від-
соби забезпечення програми. носин з ЄС. Для нього характерним є 

Існуюча сфера торговельних відно- поглиблення економічних зв’язків, і 
син між ЄС та Україною регулюється налагодження політичних. Проте не-
тією ж Угодою, результатом чого визначеність українського керівни-
стало встановлення статусу найбіль- цтва в питанні вибору стратегії відно-
шого сприяння в торгівлі. Проблеми в син із ЄС далася взнаки, і до 2010 р. 
цій царині є наслідком того, що Ук- процеси було фактично «замороже-
раїна не була членом ВТО, хоча деякі но» в очікуванні змін українського 
принципи цієї організації знайшли відо- політикуму Подальші зміни призвели 
браження в Угоді. Виконання цих до скептичного ставлення щодо євро-
принципів сприяло би вступові до цієї перспектив України. 
організації. На сьогодні, зважаючи на той 

Серед нормативно-правових актів факт, що термін дії попередніх актів 
внутрішньонаціонального законодав- скінчився, достатня нормативно-пра-
ства, що регулюють цю групу відносин, вова база у відносинах України та ЄС 
варто згадати такі. відсутня. Саме тому принциповим 

1. Закон України «Про захист на- завданням у цьому напрямку є роз-
ціонального виробника від демпінго- роблення нової програми співпраці, 
вого імпорту». яка відображала би одну з можливих 

2. Закон України «Про захист націо- стратегій відносин Україна - ЄС і 
нального виробника від субсидованого знайшла би втілення у відповідних 
імпорту». Обидва прийнято в 1999 р. нормах. 

Сліденко І. Д. Особливості нормативно-правової співпраці України та ЄС 
У статті здійснено загальний огляд і ретроспективу співпраці України та ЄС. 

Здійснено класифікацію рівнів нормативно-правової співпраці. 
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законодавства. 

Слиденко И. Д. Особенности нормативно-правового сотрудничества Украины и ЕС 
В статье осуществлены общий обзор и ретроспектива сотрудничества Украины 

и ЕС. Предложена классификация уровней нормативно-правового сотрудничества. 
Ключевые слова: Украина, ЕС, нормативно-правовое сотрудничество, гармо-

низация законодательства. 

Slidenko I. Features of legal cooperation between Ukraine and EU 
The article gives the general overview and retrospective of cooperation between 

Ukraine and EU and classification levels of legal cooperation. 
Key words: Ukraine, EU, regulatory cooperation, harmonization of legislation. 
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