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Угода про асоціацію – новий етап у розвитку 

договірних відносин Україна-ЄС, який передбачає 

політичну асоціацію та економічну інтеграцію і відкриває 

шлях до подальших прогресивних перетворень. 

Угода має на меті поглиблення політичних та 

економічних відносин між Україною та ЄС шляхом 

створення розширеного інституційного механізму та 

імплементації відповідних норм права ЄС у національне 

законодавство України. Особливе значення має прагнення 

створити поглиблену всеохоплюючу зону вільної торгівлі, 

що відкриває для України можливість інтегруватися у 

внутрішній ринок Європейського Союзу. 

Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса 

Шевченка пропонує анотований інформаційний список 

видань з питань реалізації основних положень Угоди, 

основних її переваг, які отримають українські виробники 

та експортери після набуття Угодою чинності. 

Документи списку розміщено  за алфавітом авторів та 

назв. 

Список адресовано широкому читацькому загалу.  

 

 

Детальну інформацію можна отримати за адресою: 

18000 

вул. Байди-Вишневецького, 8 

контактний телефон: 37-05-01 

електронна адреса: ounb@library.ck.ua 
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Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною з 

однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони : закон України від 16 верес. 2014 р. 

№ 1678-VII // Голос України. – 2014. – 17 верес. – С. 1. 

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством 

з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони [Електронний ресурс] : [угоду ратифіковано 

законом № 1678-VII від 16.09.2014] // Зібрання 

законодавства України. – 2015. – № 5. – 1 опт. диск (CD-

ROM). 

 

Авакян, Т. Угода про асоціацію між Україною та ЄС – 

основоположний чинник реформування суспільства : [п’ять 

основних блоків питань Угоди] / Тігран Авакян // Уряд. 

кур’єр. – 2014. – 1 жовт. – С. 6. 

Березовська, І. Концепція прозорості в Угоді про асоціацію 

між Україною та Європейським Союзом / І. Березовська // Право 

України. – 2015. – № 8. – С. 53–64. – Бібліогр.: с. 62–64. 

Ван Елсувеге П. Угода про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом як інноваційний правовий інструмент 

/ П. Ван Елсувеге // Право України. – 2015. – № 8. – С. 9–16. – 

Бібліогр.: с. 15–16. 

Влялько, І. Імплементація положень Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом у сфері 

державних закупівель / І. Влялько // Право України. – 2015. – 

№ 8. – С. 83–92. – Бібліогр.: с. 90–92. 

Головко-Гавришева, О. Імплементація Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо 
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правового регулювання співробітництва з соціальних питань 

/ О. Головко-Гавришева // Право України. – 2015. – № 8. – 

102–111. – Бібліогр .: с. 109–111. 

Десять міфів про Угоду про асоціацію між Україною – 

ЄС : [експерт. думка щодо майбутнього економ. реформ] 

// Зовнішні справи. – 2014. – № 6. – С. 23–27. 

Євромайдан стояв не марно : [підписання політ. 

частини Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом] // Уряд. кур’єр. – 2014. – 22 берез. – 

С. 1–2. 

Клименко, К. В. Напрями реформування фінансової 

системи України в контексті антикризового 

регулювання / К. В. Клименко // Фінанси України. – 

2015. – № 7. – С. 75–85. – Бібліогр.: с. 84–85. 

Проаналізовано накопичені в процесі реструктуризації 

фінансової системи України проблеми розвитку та 

визначено основні шляхи їх подолання на базі Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 

Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», Коаліції 

Угоди. 

Косенко, О. Смак асоціації : [підписання економ. 

частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС] / Олена 

Косенко // Демокр. Україна. – 2014. – 6 черв. – С. 7. 

Косенко, О. Європейський вектор : [оцінка економ. 

наслідків для нашої країни після підписання Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом] / Олена 

Косенко // Демокр. Україна. – 2014. – 7 берез. – С. 9. 

Костюченко, Я. Актуальні питання інституційного 

механізму Угоди про асоціацію між Україною та 
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Європейським Союзом / Я. Костюченко // Право України. – 

2015. – № 8. – С. 42–52. – Бібліогр.: с. 50–52. 

Марчук, О. Україна асоціювалася з Євросоюзом. Політично : 

[21 берез. 2014 р. в Брюсселі під час позачергового саміту між 

Україною та ЄС підписано політ. частину Угоди] / Ольга Марчук  

// Незалеж. аудитор. – 2014. – № 3 (26). – С. 34–36. 

Мацегора, К. Дорожня карта нашого глобального 

виміру : Рада Асоціації гідно оцінила реформаторство 

уряду та погодила  план дій між Україною і ЄС / Катерина 

Мацегора // Уряд. кур’єр. – 2014. – 17 груд. – С. 2. 

Мацегора, К. «Yes fon ЄС!» : [кроки, здійснені урядом 

на шляху до підписання політ. частини Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС] / Катерина Мацегора // Уряд. кур’єр. – 

2014. – 11 черв. – С. 4. 

Микієвич, М. Імплементація права ЄС у сфері 

інтелектуальної власності в рамках реалізації Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом / М. Микієвич, 

Н. Сорока // Право України. – 2015. – № 8. – С. 65–74. – Бібліогр.: 

с. 72–74. 

Муравйов, В. Правовий механізм реалізації Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом / Віктор 

Муравйов // Віче. – 2015. – № 8. – С. 10–15. – Бібліогр.: с. 14–15. 

Те саме // Віче. – 2015. – № 8. – С. 10–15. – Бібліогр.: с. 14–15. 

Насіров, Р. М. Реформування податкової системи 

України : [в контексті Коаліційної Угоди та Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС] / Р. М. Насіров // Фінанси 

України. – 2015. – № 3. – С. 7–17. – Бібліогр.: с. 17. 

Пасова, Т. Угода про асоціацію: з політичним відтінком, 

без економічного підтексту : [політ. блок Угоди про 
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асоціацію між Україною та ЄС] / Тетяна Пасова // Голос 

України. – 2014. – 22 берез. – С. 1, 7. 

Пасова, Т. Угода про асоціацію: плюси і мінуси : [економ. 

складова Угоди про асоціацію] / Тетяна Пасова // Голос 

України. – 2014. – 24 верес. – С. 8. 

Пасова, Т. Угода про асоціацію як цивілізаційний вибір : 

[головні позиції Угоди про асоціацію між Україною та ЄС] / Тетяна 

Пасова // Голос України. – 2014. – 27 черв. – С. 1, 11. 

Петров, Р. Конституційні аспекти імплементації угод 

про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, 

Молдовою і Грузією / Р. Петров // Право України. – 2015. – 

№ 8. – С. 33–41. – Бібліогр.: с. 39–41. 

Подорожна, Т. Проблеми оновлення Конституції 

України та національного законодавства в контексті 

підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Тетяна 

Подорожна // Віче. – 2015. – № 6. – С. 27–31. 

Редзюк, Є. В. Угода про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом і підписання директив ЄС: можливі 

ризики для вітчизняного ринку цінних паперів / Є. В. Редзюк 

// Фінанси України. – 2015. – № 1. – С. 98–110. – Бібліогр.: с. 110. 

Рудік, О. Угода про асоціацію з ЄС: значення для 

України : [виклад основних положень політ. частини Угоди, 

яку підписано 21 берез. 2014 р. у Брюсселі] / Олександр 

Рудік // Казна України. – 2014. – № 5. – С. 10–14. – Бібліогр.: 

с. 14. 

Смирнова, К. Імплементація положень про 

конкуренцію в Угоді про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом / К. Смирнова // Право України. – 

2015. – № 8. – С. 75–82. – Бібліогр.: с. 80–82. 
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Федорова, А. Місце та роль соціальної політики в Угоді про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом / А. Федорова 

// Право України. – 2015. – № 8. – С. 93–101. – Бібліогр.: с. 98–101. 

Хорольський, Р. Коли висохне чорнило на Угоді про 

асоціацію : [профес. оцінка підписання політ. частини Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС] / Роберт Хорольський // Інформ. 

аналіт. тижневик «Дзеркало тижня. Україна». – 2014. – 29 берез. – 

4 квіт. ( № 11). – С. 6. 

Шлях до Європи : [чого чекати від Угоди про асоціацію з 

ЄС] // Вісн. Пенс. фонду України. – 2014. – № 7. – С. 4–5. 

 

* * * 

 

Угода про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом [Електронний ресурс] : [історія, ратифікація та 

структура Угоди] // Вікіпедія : енциклопедія. – 2015. – 15 жовт. – 

Режим доступу : http: //uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення : 

26.10.2015). – Назва з екрана. 

Угода про асоціацію [між Україною та ЄС] [Електронний 

ресурс] : [основні складові Угоди] // Представництво Європейського 

Союзу в Україні : веб-портал. – Режим доступу : http : 

//eeas.europa.eu/delegations/Ukraine/eu_ukraine/association_agrееment/i

ntex_uk.htm (дата звернення : 26.10.2015 р.). – Назва з екрана. 

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

[Електронний ресурс] : [історія підписання політич. та економ. 

частин Угоди] // Урядовий портал. – Єдиний веб-портал органів 

виконавчої влади. – Київ, 2015. – 25 верес. – Режим доступу : http : 

//www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248387631 (дата 

звернення : 26.10.2015). – Назва з екрана. 
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Економічна складова Угоди про асоціацію між Украї-

ною та ЄС: наслідки для бізнесу, населення та державного 

управління [Електронний ресурс] / Ін-т економ. дослідж. 

та політ. консультацій ; під. ред. Ігоря Бураковського, Ве-

роніки Мовчан. – Київ, 2014. – 139 с. – Режим доступу : http : 

// www.іer.com.ua./files/projects/2013/EU_Ukraine/Еconomic_red.pdf 

(дата звернення : 26.10.2015). – Назва з екрана. 
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