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Економічні наслідки 
підписання Угоди про 

асоціацію між 
Україною та ЄС

ВПЛИВ НА БІЗНЕС

Результати дослідження, проведеного ІЕД 
в рамках проекту «Економічний компонент Угоди про Асоціацію між 

Україною та ЄС: професійний аналіз та публічна дискусія» за фінансової 
підтримки Міжнародного фонду «Відродження»
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Структура Угоди про асоціацію

• Угода про асоціацію (УА) між Україною та ЄС – це 
величезний і дуже складний документ. 

• Формально Угода складається з 7 розділів, 486 статей, 
43 додатків, а також доповнень, протоколів та 
декларацій. Загальний обсяг документу разом з 
додатками – понад 2000 сторінок англійською мовою

• Економічні аспекти Угоди містяться в:

– Розділі IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею»

– Розділі V «Економічне і галузеве співробітництво»

• Текст англійською мовою: 
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=EN&refer
ence=COM_COM%282013%290290

• Текст українською мовою: 
http://www.kmu.gov.ua/docs/Agreement/AA_Body_text.pdf

http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/control/uk/publish/article?art_id=56220
&cat_id=45826

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=EN&reference=COM_COM%282013%290290
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=EN&reference=COM_COM%282013%290290
http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/control/uk/publish/article?art_id=56220&cat_id=45826
http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/control/uk/publish/article?art_id=56220&cat_id=45826
http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/control/uk/publish/article?art_id=56220&cat_id=45826
http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/control/uk/publish/article?art_id=56220&cat_id=45826


3Економічні наслідки УА для 
бізнесу: загальні міркування

• Угода про асоціацію є природнім продовженням процесу 
багатьох реформ, що вже відбуваються в країні 

• Домовленості та відповідні наслідки для бізнесу 
багатовимірні:

– Частина домовленостей не має галузевого характеру 
(горизонтальні питання)

– Частина домовленостей стосується безпосередньо 
окремих секторів 

• Ключовий компонент Угоди – регулярна гармонізація, 
глибина якої визначатиме наслідки реалізації Угоди для 
бізнесу і економіки в цілому 

• Розрахунки показують, що економічний виграш від 
зниження нетарифних обмежень у кілька разів 
перевищує виграш від лібералізації лише ввізних мит
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Галузеві впливи: основні фактори

• Домовленості щодо:

– ввізних мит та тарифних квот

– вивізних (експортних) мит

– експортних субсидій

– двосторонніх захисних заходів

• Домовленості щодо гармонізації законодавства і 
процедур у сфері технічних бар'єрів торгівлі (ТБТ)

• Домовленості щодо гармонізації законодавства і 
процедур у сфері санітарних і фіто-санітарних заходів 
(СФЗ)

• Окремі галузеві домовленості про співпрацю 



5Галузеві впливи: сільське 
господарство

Переваги Виклики

• Середнє ввізне мито ЄС 
скоротиться з 7,0% до 0,9% 
одразу після набуття чинності

• Запровадження тарифних квот з 
нульовою ставкою в межах квоти 
для експорту в ЄС продукції 
тваринництва, зернових культур

• Скасування експортних субсидій 
на с/г товари ЄС, що призначені 
для продажу в Україні

• Скасування експортного мита

• Гармонізація стандартів з ЄС

• Встановлення механізму 
визнання еквівалентності СФЗ

• Ширші можливості для обміну 
досвідом та технологіями

• Зростання конкуренції на 
внутрішньому ринку за рахунок 
зниження середнього ввізного 
мита на с/г продукцію з 6,1% до 
0,7% протягом 10 років

• Витрати на перехід / дотримання 
стандартів ЄС



6Галузеві впливи: харчова 
промисловість

Переваги Виклики

• Скорочення ввізного мита ЄС 
одразу після набуття чинності: 
середня ставка знизиться з 18,9% 
до 0,6%

• Запровадження тарифних квот з 
нульовою ставкою в межах квоти 
для експорту в ЄС окремих видів 
харчових товарів

• Гармонізація стандартів з ЄС

• Встановлення механізму визнання 
еквівалентності СФЗ

• Можливість компенсації зростання 
цін на сировину внаслідок 
скасування вивізних мит за 
рахунок застосування додаткового 
збору 

• Зростання конкуренції на 
внутрішньому ринку за рахунок 
зниження середнього ввізного 
мита на харчову продукцію з 
10,8% до 1,5% протягом 10 
років

• Витрати на перехід / 
дотримання стандартів

• Виробництво соняшникової олії: 
зростання цін на сировину 
внаслідок скасування 
експортних мит

• Зміна назв внаслідок реалізації 
зобов'язань щодо дотримання 
географічних зазначень



7Галузеві впливи: легка 
промисловість

Переваги Виклики

• Встановлення нульових ввізних 
мит в ЄС протягом кількох років 
після набуття чинності Угодою. 
Середня ставка ввізного мита для 
текстильних виробів та одягу 
знизиться з поточних 9,2% до 
0,0% одразу після набуття 
чинності. Поточне ввізне мит на 
шкіри і вироби з неї скоротиться 
з поточних 6,7% до нуля за 5 
років.

• Можливість компенсувати 
зростання цін на сировину 
внаслідок скасування експортних 
мит за рахунок застосування 
додаткового збору 

• Зростання конкуренції на 
внутрішньому ринку за рахунок 
зниження середнього ввізного 
мита на текстильну продукцію та 
одяг з 6,4% до 0,0%, на вироби 
зі шкіри з 8,9% до 0,0% протягом 
3-5 років

• Виробництво виробів зі шкіри: 
зростання цін на сировину 
внаслідок скасування експортних 
мит
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Галузеві впливи: металургія

Переваги Виклики

• Скасування ввізних мит в ЄС. 
Середня ставка знизиться з 2,1% 
до 0,0%

• Можливість компенсувати 
зростання цін на сировину 
внаслідок скасування експортних 
мит за рахунок застосування 
додаткового збору 

• Обмін інформацією та 
найкращими практиками щодо 
типових ситуацій, перспектив 
розвитку, питань сталого 
розвитку тощо

• Деяке зростання конкуренції на 
внутрішньому ринку за рахунок 
зниження ввізного мита з 2,4% в 
середньому до нуля

• Зростання цін на сировину 
внаслідок скасування експортних 
мит



9Галузеві впливи: хімічна 
промисловість

Переваги Виклики

• Скасування ввізних мит в ЄС. 
Середня ставка ввізного мита 
скорочується з 4,1% до 0,0% за 
5 років

• Гармонізація системи технічного 
регулювання з відповідними 
нормами і правила ЄС

• Деяке зростання конкуренції на 
внутрішньому ринку за рахунок 
зниження середнього ввізного 
мита з 2,9% до 0,0%

• Витрати, пов’язані дотриманням 
вимог технічного регулювання 



10Галузеві впливи: 
машинобудування 

Переваги Виклики

• Скасування ввізних мит в ЄС за 1-
6 років. Середня  ставка ввізного 
мита на електричне устаткування 
скорочується з 2,6% до нуля, на 
транспортні засоби – з 4,1% до 
нуля.

• Гармонізація системи технічного 
регулювання з відповідними 
нормами і правила ЄС

• Можливість укладення Угод про 
оцінку відповідності і 
прийнятності промислових товарів 
(АСАА)

• Захисні заходи для легкових 
автомобілів тривалістю до 15 років

• Зростання конкуренції на 
внутрішньому ринку за рахунок 
зниження середнього ввізного 
мита з 3,5% до 0,0% на 
електричне устаткування, з 
5,0% до 0,0% на транспортні 
засоби

• Витрати, пов’язані дотриманням 
вимог технічного регулювання 

• Поступове зникнення ринку 
продукції, яка не відповідає 
стандартам ЄС у секторах, де 
технічне регулювання 
гармонізоване з нормами ЄС
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Галузеві впливи: енергетика

Переваги Виклики

• Скасування крос-субсидування 
на ринку газу та електроенергії 
та запровадження ринкових 
принципів ціноутворення для 
промислових споживачів, що 
може призвести до зниження цін

• Підвищення інвестиційної 
привабливості сектору

• Підвищення безпеки постачання 
за рахунок чіткого механізму 
вирішення конфліктних ситуацій

• Реформування сектору, 
наприклад, розподілення 
вертикально-інтегрованих 
монополій на ринках газу та 
електроенергії, забезпечення 
свободи транзиту і доступу третіх 
сторін до енергетичної 
інфраструктури 

• Створення конкурентного 
середовища та поява нових 
гравців 



12Галузеві впливи: ринок 
фінансових послуг

Переваги Виклики

• Підвищення надійності фінансової 
системи завдяки створенню 
ефективнішої системи 
державного пруденційного 
нагляду на основі міжнародних 
стандартів та більш прозорої 
дозвільної системи

• Можливості для розвитку нових 
видів фінансових послуг

• Можливості для залучення 
інвестицій 

• Гарантії вільного доступу до 
платіжних і клірингових систем та 
до каналів фінансування і 
рефінансування 

• Посилення конкуренції 

• Системні ризики, притаманні 
сучасним фінансовим системам



13Горизонтальні питання: митні 
питання, спрощення торгівлі

Переваги Виклики

• Спрощення митних процедур, 
більша автоматизація митних 
процедур, отже створення 
митного середовища, яке 
аналогічне існуючому в ЄС

• Створення механізму постійних 
консультацій між митними 
органами і бізнесом

• Заборона використання 
мінімальної митної вартості

• Скорочення витрат, пов’язаних з 
митним оформленням 

• Збільшення відповідальності 
бізнесу щодо правильності 
оформлення документів
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Горизонтальні питання: заснування 

підприємств, торгівля послугами, 
електронна торгівля

Переваги Виклики

• Спрощення доступу на ринок ЄС 
за рахунок запровадження 
принципу симетричного 
регулювання у питаннях 
відкриття бізнесу

• Посилення режиму захисту 
інвестицій 

• Підвищення привабливості 
інвестицій в Україну 

• Можливість взаємного визнання 
кваліфікацій полегшить рух 
фізичних осіб-постачальників 
послуг

• Підвищення конкуренції 
внаслідок зростання присутності 
підприємств ЄС або їх філій в 
Україні



15Горизонтальні питання: 
розвиток підприємництва

Переваги Виклики

• Імплементація стратегії розвитку 
малих і середніх підприємств, що 
побудована на принципах 
Європейської хартії малих 
підприємств 

• Покращення бізнес-середовища 
за рахунок спрощення і 
раціоналізація правил і практик 
регулювання

• Регуляторний діалог з питань 
корпоративного управління 

• Достатня інституційна 
спроможність для впровадження / 
використання існуючих 
можливостей 



16Горизонтальні питання: 
конкуренція 

Переваги Виклики

• Підвищення прозорості та 
ефективності діяльності 
Антимонопольного комітету 
України, що позитивно вплине на 
бізнес-середовище в країні

• Посилення конкуренції, що 
створюватиме потенціал для 
зниження цін 

• Переорієнтація державної 
допомоги на малий бізнес, 
регіональний розвиток тощо

• Посилення конкуренції

• Виробники можуть мати меншу 
свободу щодо організації збуту 
продукції, зокрема щодо фіксації 
цін для кінцевих споживачів 

• Реформа системи державної 
допомоги може призвести до 
зниження / скасування допомоги 
тим секторам, що її зараз 
отримують 
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Горизонтальні питання: захист 
прав інтелектуальної власності

Переваги Виклики

• Стимулювання інновацій та 
модернізації економіки

• Підвищення інвестиційної 
привабливості економіки

• Галузевий вплив: Отримання 
підтримки ЄС на забезпечення 
зміни бренда продукції у зв'язку з 
виконанням зобов’язань, по 
пов’язані з дотриманням прав 
інтелектуальної власності  
(географічних зазначень)

• Зростання витрат на придбання 
продуктів, що містить 
інтелектуальну складову 

• Галузевий вплив: забезпечення 
зміни бренда продукції у зв'язку з 
виконанням зобов’язань, по 
пов’язані з дотриманням прав 
інтелектуальної власності  
(географічних зазначень)



18Горизонтальні питання:
дотримання принципу прозорості, 
вирішення суперечок, механізм 

посередництва 
Переваги Виклики

• Підвищення передбачуваності 
змін економічної політики в 
Україні та ЄС

• Можливість впливу на очікувані 
зміни через коментарі та 
роз'яснення 

• Можливості отримання інформації 
на запит

• Інструменти захисту бізнес-
інтересів завдяки чіткій 
процедурі вирішення спірних 
ситуацій та механізму 
посередництва

• Достатня інституційна 
спроможність для впровадження / 
використання існуючих 
можливостей 
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Висновки
• Аналіз тексту Угоди підтверджує висновки попередніх 

досліджень, що основна додана вартість Угоди про асоціацію – в 
гармонізації регуляторного середовища.

• Угода продовжує економічні реформи, розпочаті в країні.

• Угода суттєво наближує Україну до спільного ринку з ЄС, а для 
деяких промислових товарів де факто створює спільний ринок 
за умови підписання Угод АСАА.

• Асиметричність зниження ввізних мит, досить високі обсяги 
тарифних квот з нульовим митом для товарів, щодо яких не було 
досягнуто домовленості про скасування ЄС ввізних мит, а також 
двосторонні захисні заходи для чутливих товарів українського 
експорту та імпорту створюють сприятливі умови для 
українського бізнесу для реалізації можливостей, які є в Угоді, 
та нівелювання викликів, пов'язаних з посиленням внутрішньої 
конкуренції та адаптації до нового регулювання.
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Контактна інформація

Інститут економічної політики та політичних 
консультацій

www.ier.com.ua

movchan@ier.kiev.ua

Вул. Рейтарська 8/5-А, Київ 01030, Україна 

Тел. +38-044-278-6360 

Факс +38-044-278-6336


