
Кращий 
захист прав 
працівників 

Обмеження 
робочого часу 

Гарантії проти 
дискримінації 

Підвищення 
стандартів 

безпеки праці 

Виклики Переваги 

Додаткові 
витрати бізнесу 

На оплату праці 

На підвищення 
безпеки праці 

Вимоги 
щодо праці у 

шкідливих 
умовах 

Можливе 
збільшення 
оплачуваної 
відпустки до 

28 днів 

Асоціація з ЄС: права працівників 
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www.ier.com.ua 



Виклики Переваги 

Асоціація з ЄС збільшить експорт 
харчових продуктів до Європи 

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій               www.ier.com.ua                                                           

372 000 
число зайнятих           
у галузі (2012) 

Зменшення імпортного мита у ЄС 

Безмитні квоти на імпорт 
молокопродуктів до ЄС 

Гармонізація стандартів з ЄС 

Захист виробників олії протягом 10 років 

Витрати на перехід до 
стандартів ЄС 

Зниження 
мита на 

імпорт  з ЄС 

Відмова від марок 
«шампанське», 

«коньяк» через 10 років 

Середньозважені мита на імпорт харчових продуктів 
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роки після набуття чинності угоди про зону вільної торгівлі з ЄС
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Виклики Переваги 

Асоціація з ЄС полегшить доступ українських 
виробників одягу та взуття на ринок Європи 
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102 200 
число зайнятих у легкій 
промисловості (2012) 

Середньозважені мита на імпорт текстильних виробів 

Кращий 
доступ 

виробників 
одягу та взуття 

на ринок 
Європи 

Мито ЄС на імпорт 
шкіри та виробів 
з неї з України до 

ЄС знизиться         
з 4,7% до 0% 

(через 5 років) 

Середньозважене мито ЄС на ввезення 
одягу та текстильних виробів з України 

знизиться з 11% до 0% 
(у перший рік) 

Національні 
виробники 

будуть захищені 
протягом 15 

років за 
допомогою 

збору на експорт 
шкірсировини 

Зниження мита на ввезення 
з ЄС до України 

Зростання конкуренції 
на внутрішньому ринку 
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одягу та 
текстильних 
виробів — з 
5% до 0,1% 
(у перший рік) 

виробів зі 
шкіри — з 

7,1% до 0% 
(через п’ять 

років) 
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Виклики Переваги 

Асоціація з ЄС збереже доступ до 
дешевшої сировини для металургії 
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317 400 
число зайнятих           
у металургії (2012) 

Середньозважені мита на імпорт металопродукції 

Підтримка 
експорту 

Тимчасово  
зберігаються 

обмеження при 
експорті до ЄС 

сировини 

Скасовуються 
мита в ЄС при 

імпорті з України 
готової 

металопродукції 

Мита на експорт 
основних видів брухту 
чорних металів будуть 

знижені до 0% за 8 років 

Мита та/або додатковий  
збір при експорті деяких 

видів металобрухту  
будуть стягуватись 
протягом 14 років 

Зараз середньозважене 
мито* становить 0,5%, 

знизиться до 0%  
за 3 роки 

Зараз середньозважене мито* 
становить 2,1%, знизиться до 

0% за 2 роки 

Мита на імпорт 
металопродукції з ЄС в 

Україну будуть скасовані 

Збільшення 
конкуренції на 

внутрішньому ринку 

* Мита зважені за обсягами 
експорту у 2010-2012 роках 

0%

5%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

до ЄС

0%

5%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

до України

роки після набуття чинності угоди про зону вільної торгівлі з ЄС

http://www.ier.com.ua/


Виробники автомобілів залишаться 
захищеними у випадку Асоціації з ЄС 
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  30 000 
число зайнятих           
у автомобіле-
будуванні (2012) 

Середні мита на імпорт транспортних засобів 

Виклик: збережеться 
висока ціна на 
автомобілі для 

приватних осіб та 
підприємств 

Перевага: право 
України на захисні 
заходи на ринку 

легкових автомобілів 
протягом 15 років 

Еквівалент імпортного 
мита 10%  

для захисту галузі 

Сповільнення 
оновлення 
автопарку 

Підтримка 
виробництва 

легкових 
автомобілів 
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роки після набуття чинності угоди про зону вільної торгівлі з ЄС
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Асоціація з ЄС здешевить 
обладнання для підприємств 

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій               www.ier.com.ua                                                           

  389 500 
число зайнятих           
у машинобудуванні 
(крім транспортного, 
2012) 

Середньозважені мита* на імпорт електричного та електронного устаткування 

0%

5%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

до ЄС

0%

5%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

до України

роки після набуття чинності угоди про зону вільної торгівлі з ЄС

 
 

Спільний ринок з 
ЄС у разі 

укладання угод 
про оцінку 

відповідності 
(АСАА) 

 

Нульові ввізні 
мита ЄС на 
продукцію 
машино-

будування з 
України 

• Середньозважене 
мито* на електричні та 
електронні машини 
знизиться з 3,7% до 0% 
(за сім років) 

Збільшення 
експорту до ЄС 

* Мита зважені за обсягами 
   експорту в 2010-2012 роках 

Інвестиційні 
товари 
стануть 

дешевшими 

 
 

Скасування 
ввізних мит 
України на 
продукцію 
машинобу-
дування з 

ЄС 

Виклик: 
збільшення 
конкуренції 

в Україні 

• Середньо-
зважене мито* 
на електричні 
та електронні 
машини 
знизиться з 
2,0% до 0% (за 
чотири роки) 

http://www.ier.com.ua/


Асоціація з ЄС сприятиме зниженню 
цін на енергоносії для підприємств 
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Підвищення 
тарифів для 
населення 

 
 

1. Зниження 
тарифів для 
промисло-
вості 
 

2. Збільшення 
прозорості 
фінансових 
потоків в 
енергетиці 

 

Підтвердження 
зобов’язань 

України щодо 
“третього 

енергопакету” 
директив ЄС 

Збільшення 
конкуренції 

на ринках 
газу та  

електро-
енергії 

Буде частково компенсовано адресними 
субсидіями для незахищених верств 

Реорганізація  
НАК 

“Нафтогаз 
України”  

 

загрози 
скорочення 

транзиту 
російського газу Гарантії 

доступу 
незалежних 

постачальників 
до газових та 

електро- 
мереж 

Збільшення 

Відмова від 
субсидування 
тарифів на газ 
для населення 

за рахунок 
промисловості 

http://www.ier.com.ua/


Асоціація з ЄС збільшить прозорість 
фінансових потоків 
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Можливе скасування обов’язкового продажу  
валютної виручки при експорті до ЄС 

Збільшення 
прозорості 
фінансових 

потоків 

Можли-
вий 

відтік 
капіталу 

Стимул для 
поліп-
шення 

ділового 
клімату 

Україна послабить обмеження 
на виведення капіталу за кордон 

Скасування ліцензій для здійснення прямих інвестицій 
до ЄС (придбання чи заснування підприємств) 

http://www.ier.com.ua/


Асоціація з ЄС сприятиме поліпшенню стану 
навколишнього середовища в Україні 
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Збільшення витрат 
бізнесу на дотри-

мання екологічних 
стандартів 

Виклики 

Гармонізація законодавства у сфері охорони навколишнього природного 
середовища з європейським 

http://www.ier.com.ua/


Асоціація з ЄС сприятиме подоланню 
корупції у сфері державних закупівель 
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Правила закупівель товарів та послуг держорганами та природними 
монополіями будуть приведені у відповідність до норм ЄС 

Прозорість 

Усунення 
«шпарин» 

для 
корупції 

Рівні 
можливості 

Зменшення 
витрат 

природних 
монополій 

Зменшення 
витрат 

бюджету 

Поступове відкриття 
ринку держзакупівель 

ЄС для українських 
компаній 

Кращий доступ 
бізнесу до 

держзакупівель 

Витіснення частини 
українських 

компаній з ринку 
держзакупівель 

Полегшення доступу 
європейських компаній до 
держзакупівель в Україні 

Зниження 
тарифів 

http://www.ier.com.ua/

