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Економічні наслідки 
підписання Угоди про 

асоціацію між  
Україною та ЄС 

 
ВПЛИВ НА НАСЕЛЕННЯ 

 
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» 

  

 



2 Наслідки УА для населення: 
загальні міркування 

• Угода про асоціацію (УА) вплине на людей у різний 
спосіб в залежності від того, яку суспільну роль людини 
розглядати.  

• Для аналізу наслідків УА ми виділили такі ролі: 

– Споживача (ціна товарів та послуг, їх безпечність, якість, 
захист прав споживачів) 

– Найманого працівника (ситуація на ринку праці, 
дотримання прав працівників тощо) 

– Підприємця (відкриття бізнесу, бізнес-середовище тощо) 

– Мешканця (екологічні норми, сприяння розвитку сільських 
територій, відсталих територій) 

– Пацієнта (співпраця у сфері охорони здоров’я) 

– Активного громадянина (роль громадянського суспільства) 

– Фахівця (питання освіти, визнання кваліфікації тощо)  

 



3 

Вплив на споживача 

Домовленості На що і як це вплинути 

• Домовленості щодо: 
• ввізних мит та тарифних квот 
• експортних субсидій 
• двосторонніх захисних 

заходів 

Вплив на ціни ( або ), асортимент 
( або )  

• Гармонізація законодавства і 
процедур у сфері технічних 
бар'єрів торгівлі (ТБТ)  

Вплив на ціни ( або ), безпеку 
товарів() , якість (), асортимент 
( або ), а також на 
поінформованість споживача () 

• Гармонізація законодавства і 
процедур у сфері санітарних і 
фіто-санітарних заходів (СФЗ) 

Вплив на ціни ( або ), безпеку 
товарів() , якість (), асортимент 
( або ) 

• Співпраця з метою забезпечення 
високого рівня прав споживачів, 
зближення законодавства з 
нормами ЄС 

Поліпшення якості інформації, що 
надається споживачам 
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Вплив на споживача: вплив на ціни 

Фактори тиску на ціни у бік 
зниження 

Фактори тиску на ціни у бік 
зростання 

• Підвищення конкуренції між 
виробниками ЄС та 
національними виробниками на 
внутрішньому ринку за рахунок 
зниження торговельних бар’єрів: 

• Скасування або зниження 
ввізних мит 

• Встановлення тарифних квот 
з нульовою ставкою в 
рамках квоти для імпорту 
м’яса, цукру 

• Спрощення митних процедур 

• Зниження транзакційних витрат 
на внутрішньому ринку 

 

• Запровадження вищих стандартів 
безпеки та якості товарів, перехід 
на які та дотримання яких 
вимагатиме вищих витрат 

• Посилення захисту прав 
інтелектуальної власності, що 
підвищить витрати на товари, що 
мають інтелектуальну складову 

• Скасування експортних субсидій 
ЄС на сільськогосподарські 
товари, що призначені для 
продажу на ринку України 
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Вплив на споживача: вплив на ціни 

Фактори, які гальмуватимуть 
тиск на ціни у бік зниження 

Фактори, які гальмуватимуть 
тиск на ціни у бік 

підвищення 

• Застосування двосторонніх 
захисних заходів на такі товари: 

• Легкові автомобілі 
(можливість застосування від 
10 до 15 років) 

• Вживаний одяг (можливість 
застосування до 5 років) 

 

• Застосування двосторонніх 
захисних заходів на такі товари: 

• Насіння окремих олійних 
культур (можливість 
застосування до 15 років), 
що загальмує вплив на ціну 
відповідних олій (напр., 
соняшникову олію) 

• Шкіряна сировина 
(можливість застосування до 
15 років), що загальмує 
вплив на ціну виробів зі 
шкіри 



6 Вплив на споживача: вплив на 
асортимент 

Фактори, які сприятимуть 
збільшенню асортименту 

Фактори, які сприятимуть 
зменшенню асортименту 

• Зниження торговельних бар’єрів 
(скасування або зниження мит, 
зниження нетарифних обмежень) 
стимулюватиме імпорт товарів з 
ЄС 

• Розвиток ділової активності в 
країні сприятиме розширенню 
асортименту товарів 
внутрішнього виробництва  

 

• Гармонізація технічних 
регламентів та стандартів з 
правилами та нормами ЄС 
зумовлюватиме витіснення 
(зникнення) з ринку 
національних та імпортованих 
товарів, які не відповідають 
вимогам безпеки 

• Дотримання прав інтелектуальної 
власності, наприклад, повільніша 
поява «генериків» внаслідок 
продовження терміну 
ексклюзивної реєстрації 
інформації для патентованих ліків 
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Вплив на найманого працівника 

Домовленості На що може вплинути 

• Домовленості, що впливають на 
динаміку розвитку економіки 
(зниження торговельних бар’єрів, 
гармонізація законодавства і 
адміністративних процедур тощо) 

Вплив на попит на робочу силу ( 
або  в залежності від сектору), 
тобто на зайнятість та доходи 

• Гарантії забезпечення високого 
рівня охорони праці, дотримання 
міжнародних стандартів праці 

Покращення дотримання прав 
найманих працівників, 
забезпечення гідних умов праці 

• Співробітництво у сфері 
зайнятості, соціальної політики, 
рівних можливостей 

Посилення рівня соціального 
захисту, зокрема якості та 
доступності; забезпечення 
гендерної рівності; забезпечення 
безпечних умов праці тощо 



8 

Вплив на підприємця 

Домовленості На що може вплинути 

• Співробітництво з питань 
підприємництва: 

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

• Імплементація стратегії 
розвитку малих і середніх 
підприємств, що побудована 
на принципах Європейської 
хартії малих підприємств, з 
акцентом на мікро- і 
ремісничі підприємства 

 

Спрощення умов ведення малого 
бізнесу, що сприятиме його 
розвиткові, а отже підвищенню 
зайнятості  



9 Вплив на мешканця: розвиток 
регіонів / певних територій 

Домовленості На що може вплинути 

• Співпраця з метою сприяння 
розвиткові сільських територій 

Покращення економічного 
добробуту сільських громад 

• Співпраця в галузі регіональної 
політики, з особливим акцентом 
на розвиток відсталих територій 

Покращення умов життя, зростання 
зайнятості та економічного 
добробуту окремих регіонів, що 
будуть об’єктом державної 
підтримки 
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Вплив на мешканця: екологія 
Домовленості На що може вплинути 

• Гарантії забезпечення високого 
рівня охорони довкілля.  

• Зобов'язання України 
наближувати законодавство та 
процедури до відповідних норм і 
процедур ЄС. 

• Сприяння торгівлі та інвестиціям 
в екологічно чисті товари, 
послуги і технології, екологічне 
маркування 

Покращення якості життя за 
рахунок підвищення екологічних 
стандартів 

Вплив на попит на робочу силу ( 
або  в залежності від сектору), 
тобто на зайнятість та доходи 

Зростання попиту на фахівців нових 
спеціальностей 

• Співпраця з питань 
навколишнього природного 
середовища, спрямована на 
збереження, захист, поліпшення і 
відновлення якості 
навколишнього середовища 

Поліпшення здоров’я населення 

Поліпшення якості повітря, води, 
зниження шумового забруднення 

Поліпшення управління відходами 

Захист біологічного і ландшафтного 
різноманіття  
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Вплив на пацієнта 

Домовленості На що може вплинути 

• Співпраця, спрямована на зміцнення 
системи охорони здоров’я та її 
потенціалу, зокрема шляхом розвитку 
первинної ланки охорони здоров’я 

• Співпраця у сфері профілактики і 
боротьби з інфекційними 
захворюваннями (ВІЛ/СНІД, 
туберкульоз) та неінфекційними 
захворюваннями  

• Україна зобов'язалась поступово 
впровадити в законодавство норми і 
практики ЄС 

• Запровадження підходу «включення 
питань охорони здоров’я до всіх 
політик» та поступова інтеграція 
України в мережі охорони здоров’я ЄС 

Поліпшення здоров’я населення  

Підвищення якості медичних 
послуг 

Вплив на вартість медичних 
послуг ( або ) 
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Вплив на активного громадянина 

Домовленості На що може вплинути 

• Співпраця у сфері 
громадянського суспільства, 
зокрема залучення організацій  
громадянського суспільства до 
реалізації положень УА 

Підвищення ролі громадянського 
суспільства у розвиткові держави, 
підвищення відповідальності 
громадян 

• Сприяння розвиткові незалежних 
асоціацій споживачів і 
розширенню контактів між 
представниками споживачів 

Посилення захисту прав споживачів  
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Вплив на фахівця 

Домовленості На що може вплинути 

• Сприяння взаємному визнанню 
кваліфікацій фізичних осіб 

Полегшення руху фізичних осіб-
постачальників послуг 

• Співпраця в галузі вищої освіти з 
метою: 

• Реформування і модернізації 
вищої освіти 

• Сприяння зближенню у сфері 
вищої освіти в рамках 
Болонського процесу 

• Активізації мобільності 
студентів та викладачів 

Підвищення якості робочої сили, що 
сприятиме зростанню 
продуктивності та добробуту  
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Висновки 

• Існує багато різних аспектів впливу Угоди про асоціацію 
на населення. 

• З точки зору споживачів впровадження УА означатиме 
підвищення якості та безпеки товарів. 

• УА сприятиме покращенню екологічної ситуації в країні, 
що матиме позитивний вплив на здоров’я та добробут 
населення.  

• Трансформація економіки, пов'язана з реалізацією УА, 
вплине на попит на ринку праці. Це вимагатиме 
перетоків робочої сили між компаніями / секторами, а 
також підвищення кваліфікації робочої сили. 

• УА передбачена активна галузева співпраця, зокрема у 
сферах охорони здоров’я, освіти, соціальної політики 
тощо.  
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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 


