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Європейський Союз
 28 країн-членів

 Територія ЄС – 3 949 227 км²

 Населення ЄС – 507,88 млн. чол.

 (більше ніж населення США + МС)

 Ном. ВВП – 12,97 трлн. євро 

 (2012 р).

 ВВП на душу населення - 25,6 тис. євро

 5 країн-кандидатів на вступ



Торговельні угоди ЄС з країнами світу

 Країни-члени ЄС

 Митний союз з ЄС (Андорра, Сан-Маріно, 
Монако, Туреччина)

 Зона вільної торгівлі з ЄС (25 країн)

 Переговори щодо укладання ЗВТ з ЄС, які 
завершено

 Переговори щодо укладання ЗВТ з ЄС, які 
тривають



Україна: угоди про вільну торгівлю



Структура Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС

 Преамбула (Стаття 1)

 Розділ І Загальні принципи (Статті з 2 по 3)

 Розділ ІІ Політичний діалог та реформи, політична 
асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері 
зовнішньої та безпекової політики (Статті з 4 по 13)

 Розділ ІІІ Юстиція, свобода та безпека (Статті з 14 по 24)

 Розділ ІV Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею 
(Статті з 25 по 336)

 Розділ V Секторальне співробітництво (Статті з 337 по 
452)

 Розділ VІ Фінансове співробітництво та положення 
щодо боротьби з шахрайством (Статті з 453 по 459)

 Розділ VІІ Інституційні, загальні та прикінцеві 
положення (Статті з 460 по 486)

 Додатки (44)

 Протоколи (3)

 Заяви (2)



ЗВТ       vs. ЗВТ+

 угруповання з двох або 
кількох митних територій, 
які скасували тарифні 
обмеження та інші 
обмежувальні заходи на 
значні обсяги торгівлі 
товарами з цих територій 

 допускаються певні 
виключення з режиму 
вільної торгівлі так 
званих “чутливих”
товарів, відповідно до 
принципів Світової 
організації торгівлі

 включає не лише торгівлю 
товарами, але й послугами, 
передбачає доступ до ринків 
державних закупівель, 
лібералізацію режимів 
іноземного інвестування

 запровадження нових правил 
щодо окремих аспектів 
конкурентної політики, у тому 
числі державної допомоги

 застосування сучасних норм і 
правил захисту прав 
інтелектуальної власності



Частина IV “Торгівля та 

питання, пов’язані з торгівлею”

 передбачає створення поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі

між Україною та ЄС

 встановлює правила щодо лібералізації 

торгівлі товарами та послугами

 визначає процедури врегулювання 

торговельних суперечок

 окреслює інституційні рамки взаємодії

сторін в процесі виконання відповідних 

положень Угоди тощо



Структура положень ЗВТ

ТОВАРНІ РИНКИ ТА ДОСТУП ДО НИХ

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ РИНКІВ ПОСЛУГ

ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ

Національний режим 

та доступ на ринки 

для товарів

Засоби захисту

торгівлі 

Технічні бар’єри

у торгівлі

Санітарні та 

фітосанітарні заходи

Заснування підприємницької діяльності, 

торгівля послугами і електронна комерція
Поточні платежі та рух капіталу

Митні питання 

та спрощення 

процедур торгівлі

Державні 

закупівлі

Інтелектуальна

власність
Конкуренція

Торговельні

відносини

в енергетичній сфері

Прозорість Врегулювання спорів
Торгівля та

сталий розвиток
Механізм посередництва



Зміна тарифного захисту Сторін

Найменування групи,

розділу за УКТЗЕД

середня арифметична ставка увізного мита

діюча

з моменту 

набуття 

угодою 

чинності

11-й рік

Україна ЄС Україна ЄС Україна ЄС

всього по Митному 

тарифу 4,95 7,6 2,42 0,5 0,32 0,05 

по товарах груп УКТЗЕД 

01-24 (сільське 

господарство) 9,24 19,8 6,77 0,6 1,38 0,24 

по товарах груп УКТЗЕД 

25-97 (промислові та 

перероблені 

сільськогосподарські 

товари) 3,67 3,9 1,12 0,5 0,00 0,0 



Тарифна лібералізація 

у торгівлі з ЄС (1)

 Україна поступово впродовж 10 років скасовує увізні
мита.

 При експорті окремих товарів (насіння соняшнику, 
шкірсировина, окремі види брухту кольорових та 
чорних металів) запроваджується спеціальний 
захисний механізм (стягнення додаткового збору). 
Загальний термін дії - 15 років;

 Україна поступово впродовж 10 років скасовує увізні мита 
на легкові автомобілі (товарна позиція УКТЗЕД 8703, по 
1% на рік)

 АЛЕ застосовує спеціальний захисний механізм (мита на 
рівні 10%) ЯКЩО:

 (і) імпорт авто походженням з ЄС >

встановлений обмежувальний обсяг; 

 (іі) частка авто походженням з ЄС 

на внутрішньому ринку > показник

певного року.



Тарифна лібералізація 

у торгівлі з ЄС (2)

Для одягу та інших виробів, що використовувалися Україна

скасує увізне мито:

Україна запровадить вхідні ціни

(у євро за кг чистої ваги).

Вхідна ціна = 30% від середньої за 

попередні 2 роки митної вартості 

готового нового одягу згідно з 

визначеним переліком

Рік набуття чинності 

Угоди

З 1-го по 5-й рік 

після набуття чинності Угодою

6-й рік

Діюча ставка мита

на той момент (Х)

мінус 1 відсотковий пункт від ставки Х

щорічно

0 %

Вхідні ціни публікуються щорічно, діють впродовж поточного року



Тарифна лібералізація 

у торгівлі з ЄС (3)
 Скасування увізних мит Європейського Союзу по 

більшості товарів відбудеться вже в перший рік дії 

угоди (99% (дев’яносто дев’ять відсотків) тарифних 

ліній). 

 Перехідні періоди скасування 
українських увізних мит є довшими, ніж 
для Європейського Союзу, та 
становитимуть від 3 до 10 років.

 Для низки європейських товарів українське 
мито лише частково знизиться (на 20% -
60% протягом 5 - 10 років).

 Європейський Союз відмовляється від 
застосування експортних субсидій на
сільськогосподарські товари в торгівлі з 
Україною.



Безмитні тарифні квоти

на чутливі товари

м’ясо свинини, м’ясо птиці, цукор

яловичина, свинина, м’ясо баранини, м’ясо птиці, молоко, вершки, йогурти, 

вершкове масло, зернові, висівки, мед, цукор, крохмаль, гриби, часник, 

солод, виноградний і яблучний соки, цигарки, етанол 



Взаємний захист 

географічних зазначень
 В Україні зареєстровано  20 географічних зазначень.

 В Європейському Союзі зареєстровано  більше 3 200
географічних зазначень.

 Встановлюються перехідні періоди на рівні 10 та 7 років
для ряду чутливих для України товарів за умови 
надання з боку ЄС сприяння (технічного та фінансового), 
спрямованого на розвиток спроможності відповідних 
адміністративних структур, а також підтримку 
представників виноробної галузі щодо просування на 
ринки продукції з новими назвами.

 Впродовж перехідних періодів виводяться з обігу назви, 
що позначають товар та співпадають з географічними 
зазначеннями ЄС. При цьому заборони на виробництво 
немає. Неможливо лише застосовувати відповідні назви 
для маркування товару.



Ліквідація технічних бар’єрів для 

доступу на ринок ЄС

 Впроваджено 5 з 5 актів acquis ЄС

 змінено/доповнено/прийнято ЗУ

“Про загальну безпечність 

нехарчової продукції”,“Про 

державний ринковий нагляд і 

контроль нехарчової продукції”, 
“Про акредитацію органів з оцінки 

відповідності”, “Про стандарти, 

технічні регламенти і процедури 

оцінки відповідності”, “Про 

метрологію та метрологічну 

діяльність” тощо

 Впроваджено 24 з 27

технічних регламентів ЄС

 17 введено в дію, інші 10 

наберуть чинності у 2015 –

2020 рр.

Горизонтальне законодавство Вертикальне законодавство



Очікування Приріст Галузь 

зростання обсягів 

експорту товарів та 

послуг 

2-3 % сільське господарство, харчова 

промисловість, текстильна та 

шкіряна промисловості,

металургія та оброблення металу,

хімічне виробництво, послуги 

транспорту, послуги юридичним 

особам

зростання обсягів 

імпорту товарів та 

послуг 

0,8-1,5 % хімічна промисловість,

машинобудування, харчова 

промисловість, сільське 

господарство, виробництво інших 

неметалевих мінеральних 

виробів, текстильна та шкіряна 

промисловості, послуги 

транспорту та фінансового 

посередництва 

Очікувані наслідки від ЗВТ (1)



Очікування Приріст Галузь

прискорення темпів 

економічного 

зростання 

0,7–0,9 % сільське господарство та 

харчова промисловість, 

текстильна та шкіряна 

промисловість, металургія та 

оброблення металу, транспортні 

послуги, послуги юридичним 

особам

збільшення 

кількості зайнятих 

економічною 

діяльністю 

130-190 тис. 

осіб 

сільське господарство та 

харчова промисловість, торгівля 

та ремонт, транспорт 

очікується незначне зменшення 

кількості зайнятих у хімічній 

промисловості, виробництві 

машин та устаткування

Очікувані наслідки від ЗВТ (2)



Виклики від запровадження ЗВТ

 втрати для окремих галузей промисловості 
України через низький рівень їх 
конкурентоспроможності

 загроза витіснення національного виробника
з деяких секторів внутрішнього ринку

 скорочення надходжень до бюджету
внаслідок зменшення ставок митних платежів, з 
одного боку, та згортання вітчизняних 
виробництв, з іншого

 збільшенням рівня безробіття за рахунок 
скорочення виробництва суб'єктами 
господарювання і підвищенням мотивації 
робочої сили до міграції в інші країни


