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1. встуП
Угоду про вільну торгівлю між Україною і державами ЄАВТ (далі  — Угоду) 
було підписано 24 червня 2010 року в Рейк’явіку, Ісландія, у рамках ювілей-
ної Міністерської конференції Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ). 
Цей документ став першою торговельною угодою України з моменту її вступу 
до СОТ у 2008 році. 

Ця Угода має не лише торговельно-економічне, але й символічне значення, 
оскільки стала фактично першим серйозним євроінтеграційним кроком Укра-
їни. Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко, який представляв Укра-
їну на церемонії підписання Угоди, наголосив на важливій євроінтеграційній 
функції Угоди для країни.1 За словами Оссура Скарфедінссона, міністра закор-
донних справ та зовнішньої торгівлі Ісландії, «Україна є першою європейською 
державою, з якою ЄАВТ укладає настільки всеохоплюючу угоду». 

У цій роботі розглянуто основні принципи та положення Угоди про вільну 
торгівлю між Україною і державами ЄАВТ, а також принципи та положення 
Угод у сфері сільського господарства між Україною та Норвегією, Швейцарією 
та Ісландією, що є частинами основної Угоди. Відзначимо, що положення та 
принципи цієї Угоди знайшли своє продовження й розширення в Угоді про 
асоціацію між Україною і країнами-членами ЄС, яка була підписана в 2014 р. 

 

1 «Прес-служба МЗС: Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко підписав 
Угоду про зону вільної торгівлі з ЄАВТ, що об’єднує Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та 
Швейцарію». http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=243495231
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2. Загальний оПис ЄвроПейської асоціації 
вільної торгівлі (Єавт)

2.1. Європейська асоціація вільної торгівлі: історія заснування й 
розвитку, організаційна структура

Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ)2 — це організація вільної тор-
гівлі, що станом на липень 2014 року об’єднує митні території Республіки Іс-
ландія, Князівства Ліхтенштейн, Королівства Норвегії та Швейцарської Кон-
федерації. 

Конвенцію про заснування Європейської асоціації вільної торгівлі3 (далі  — 
Конвенція), яка визначила організаційну структуру ЄАВТ, було підписано 
4 січня 1960 р. у Стокгольмі. Підписантами Конвенції стали сім країн: Австрія, 
Данія, Норвегія, Португалія, Швеція, Швейцарія і Велика Британія.

ЄАВТ було створено як альтернативу до утвореного в 1957 році Європейсько-
го економічного співтовариства (ЄЕС). Різні європейські країни, залежно від 
своєї інтеграційної політики, у різні роки вступали до ЄАВТ чи залишали цю 
організацію. Як правило, причиною виходу з ЄАВТ було приєднання до основ-
ного європейського економічного об’єднання — Європейського економічного 
співтовариства чи Європейського Союзу.4 Історію зміни членства в ЄАВТ по-
дано в Таблиці 2.1. 

таблиця 2.1: історія членства в Єавт

країна рік вступу 
до Єавт

рік 
виходу з 

Єавт
Примітки

Ісландія 1970 --
Чинний член. Водночас, країна-
кандидат на вступ до ЄС (переговори 
ведуться з 2010 р.)

Ліхтенштейн 1991 -- Чинний член

2 англ. European Free Trade Association, EFTA.
3 Текст конвенції англійською мовою: «Convention establishing the European Free Trade 
Association». http://wits.worldbank.org/GPTAD/PDF/archive/EFTA%28StockholmConvention%29.pdf. 
У наведеному тексті Конвенції подано список країн-членів на момент її підписання, пізніше 
більшість країн, вказаних у Преамбулі, залишили ЄАВТ.
4 Згідно з Договором про Європейський Союз, назву «Європейське Економічне Співтовари-
ство» було змінено на «Європейський Союз».

країна рік вступу 
до Єавт

рік 
виходу з 

Єавт
Примітки

Норвегія 1960 --

Країна-засновник ЄАВТ, чинний 
член. Можливість членства в ЄС була 
відхилена на референдумах у 1994 і 
1972 роках

Швейцарія 1960 --
Країна-засновник ЄАВТ, чинний 
член. Можливість участі в ЄЕП 
відхилена на референдумі в 1992 р.

Австрія 1960 1995 Членство припинено у зв’язку зі 
вступом до ЄС

Данія 1960 1973 Членство припинено у зв’язку зі 
вступом до ЄС

Фінляндія 1986 1995 Членство припинено у зв’язку зі 
вступом до ЄС

Португалія 1960 1986 Членство припинено у зв’язку зі 
вступом до ЄС

Швеція 1960 1995 Членство припинено у зв’язку зі 
вступом до ЄС

Велика Британія 1960 1973 Членство припинено у зв’язку зі 
вступом до ЄС

Джерело: складено автором на основі відкритих даних

Три з чотирьох чинних держав-членів ЄАВТ — Ісландія, Ліхтенштейн і Нор-
вегія — приєднались до Угоди про Європейський економічний простір (ЄЕП), 
яка була підписана в 1992 р. і набула чинності 1 січня 1994 р. Швейцарія не при-
єдналася до ЄЕП, оскільки загальнонаціональний референдум відхилив таку 
можливість. Натомість, Швейцарія уклала з ЄЕП низку двосторонніх угод.

У статті 2 Конвенції задекларовано чотири основні цілі ЄАВТ:

•	 сприяння зростанню економічної активності, забезпеченню зайнято-
сті, підвищенню продуктивності, раціональному використанню ресур-
сів, фінансовій стабільності й неухильному підвищенню рівня життя 
на території держав-членів;

•	 забезпечення рівних конкурентних умов торгівлі між державами-чле-
нами;

•	 забезпечення рівних умов у постачанні сировини, виробленої на тери-
торії держав-членів;
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•	 сприяння гармонічному розвитку й зростанню світової торгівлі шля-
хом поступової ліквідації торговельних бар’єрів.5

Для досягнення поставлених цілей у Конвенції закріплено низку 
домовленостей, зокрема:

•	 ввести заборону на експортні мита;

•	 врегулювати питання митної співпраці;

•	 врегулювати питання кількісних імпортних та експортних обмежень; 

•	 узгодити політику щодо нотифікацій і технічних регламентів. 

Країни-члени ЄАВТ юридично закріпили взаємне визнання сертифікатів, доз-
волів, систем відповідності, стандартів якості та низку інших принципів, що 
стосуються міжнародної економічної діяльності.

У преамбулі Конвенції вказано на визначальну роль у відносинах між краї-
нами-членами правил Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ).6 Таким 
чином, в основу правового режиму ЄАВТ з часу заснування цієї організації і 
дотепер покладено принципи й норми ГАТТ/СОТ.

Країни-члени ЄАВТ не ставили перед собою глибоких і всеохоплюючих 
інтеграційних цілей. Усі положення установчої Конвенції обмежувалися 
питаннями організації і врегулювання вільної торгівлі товарами між кра-
їнами-членами організації. Цікаво, до 2001 року домовленості ЄАВТ охо-
плювали лише промислові товари і не поширювались на сільськогосподар-
ську сферу.

Оскільки в країнах ЄАВТ зберігалися національні мита стосовно товарів із 
третіх країн і торговельна політика стосовно третіх країн здійснювалась ними 
самостійно, країни ЄАВТ створили спеціальну систему контролю за похо-
дженням товарів із третіх країн, що також заснована на правилах ГАТТ/СОТ.

У 2001 р. було внесено низку важливих змін і доповнень до початкового тексту 
Конвенції. Зокрема, режим зони вільної торгівлі поширився на сільськогоспо-
дарські товари, включно із насінням і морепродуктами. Більше уваги було 
приділено питанню нетарифних обмежень.

Організаційна структура ЄАВТ є досить простою в порівнянні з іншими євро-
пейськими наднаціональними організаціями. Основним органом ЄАВТ є Рада, 

5 “Convention establishing the European free trade association” Article 2, pp. 1-2. http://wits.
worldbank.org/GPTAD/PDF/archive/EFTA%28StockholmConvention%29.pdf
6 “Convention establishing the European free trade association” p. 1. http://wits.worldbank.org/
GPTAD/PDF/archive/EFTA%28StockholmConvention%29.pdf

що складається із представників країн-членів. Рада своїми рішеннями може 
засновувати комітети, діяльність яких носить допоміжний характер.

Рада може приймати два типи нормативних актів: рішення та рекомендації. Рі-
шення Ради ЄАВТ обов’язкові для всіх країн-членів ЄАВТ, рекомендації Ради 
ЄАВТ обов’язкові для тих країн-членів, яким вони адресовані. 

Організаційною діяльністю і координацією функціонування Ради й інших 
структур ЄАВТ займається Секретаріат, очолюваний Генеральним секретарем. 
Штаб-квартира ЄАВТ розташована у м. Женеві.

2.2. умови набуття й припинення членства в Єавт і взаємодія з 
іншими організаціями

Процедуру приєднання до ЄАВТ врегульовано статтею 56 Конвенції про 
ЄАВТ. Будь-яка держава може приєднатися до Конвенції і, таким чином, стати 
повноправним членом ЄАВТ після того, як Рада ЄАВТ прийме рішення про 
схвалення такого приєднання. 

Рішення Ради ЄАВТ про прийняття нової країни-члена до складу організації 
(так звані «інструменти вступу») передається на зберігання в Депозитарій, 
який є підрозділом Секретаріату ЄАВТ. У повноваження Депозитарію, окрім 
зберігання документів, входить також сповіщення всіх країн-членів ЄАВТ про 
прийняття до складу Організації нового члена.

Умови припинення членства в ЄАВТ врегульовано в статті 57 Конвенції. Кож-
на країна-член може припинити своє членство в ЄАВТ. Для цього необхідно 
надати письмове повідомлення про вихід із Конвенції у Депозитарій. Депози-
тарій повідомляє про вихід заявника з Організації інші країни-члени. Вихід 
вважається завершеним через дванадцять місяців після подання країною-чле-
ном заяви про вихід. Перед виходом із членства в ЄАВТ країна-член зобов’я-
зана погодитись на проходження процедури виходу, у тому числі, на несення 
видатків, пов’язаних із розірванням Угоди про ЄАВТ.7 

Згідно з Конвенцією Рада ЄАВТ може укласти угоду між країнами-членами і 
будь-якими іншими державами, об’єднаннями держав чи міжнародними ор-
ганізаціями.8 

ЄАВТ розширює зовнішню економічну співпрацю головним чином шляхом 
підписання договорів про асоційоване членство й договорів про створення 

7 “CONVENTION ESTABLISHING THE EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION”, Art. 
57, p. 29. http://www.efta.int/media/documents/legal-texts/efta-convention/efta-convention-texts/efta-
convention-consolidated.pdf
8  Це може бути Угода про утворення ЗВТ, Угода про асоціацію або інша домовленість.
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зон вільної торгівлі (ЗВТ). Зокрема, ЄАВТ підписала ЗВТ з Іспанією, Республі-
кою Корея, Південноафриканським митним союзом, Єгиптом, Канадою, Ко-
лумбією, Ізраїлем, Марокко, Палестинською Автономією, Туреччиною тощо. 

Окрім угод про ЗВТ, Конвенція передбачає можливість асоційованого член-
ства. Угода про асоціацію повинна містити опис взаємних прав та обов’язків, 
спільних дій та спеціальних процедур, що є важливими для підписантів. Така 
Угода розробляється в індивідуальному порядку і набуває чинності за умови 
прийняття усіма країнами-членами ЄАВТ. 

Будь-яка країна, що приєдналась до Конвенції про ЄАВТ, стає стороною угод 
про вільну торгівлю, укладених між країнами-членами ЄАВТ, з одного боку, 
і  третіми країнами, союзами країн чи міжнародних організацій, які уклали до-
говори з ЄАВТ, з іншого боку.9

9 “CONVENTION ESTABLISHING THE EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION”, Art. 
56.3, p. 29. http://www.efta.int/media/documents/legal-texts/efta-convention/efta-convention-texts/efta-
convention-consolidated.pdf

3. основні Положення й ПринциПи угоди  
Про вільну торгівлю між україною  
та державами Єавт 

Угоду про вільну торгівлю між Україною і ЄАВТ було підписано 24 червня 2011 
року й ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Угоди про вільну 
торгівлю між Україною та державами Європейської асоціації вільної торгівлі 
(ЄАВТ)» від 7 грудня 2011 р.10 Згідно із цим Законом Угода набула чинності з 1 
червня 2012 року. 

Окрім власне Угоди про вільну торгівлю між Україною і ЄАВТ, також було під-
писано угоди про вільну торгівлю у сфері сільського господарства між Украї-
ною і Норвегією, Україною і Швейцарією та Україною та Ісландією; ці три уго-
ди є невід’ємною частиною першої Угоди.

Основна частина Угоди про ЗВТ між Україною і ЄАВТ (далі — Угода) склада-
ється з Преамбули і 10-ти розділів, зміст яких відображений у їхніх назвах: 
«Загальні положення», «Торгівля товарами», «Торгівля послугами», «Інвести-
ції», «Захист інтелектуальної власності», «Державні закупівлі», «Конкуренція», 
«Інституційні положення», «Вирішення спорів» та «Прикінцеві положення». 
Також Угода містить Додатки, у яких закріплені ставки імпортних мит на різ-
ні групи товарів для України й кожної з країн-членів ЄАВТ, роз’яснення, що 
деталізують положення основної частини Угоди, а саме: правила визначення 
походження товарів,11 регулювання права власності на географічні зазначен-
ня, тендерні процедури й державні закупівлі, принципи торгівлі послугами, 
технічні специфікації тощо. 

Нижче наведений короткий опис основних положень тексту Угоди. У розді-
лі розглянуто також важливі принципи й положення Угод у сфері сільського 
господарства, які є невід’ємною частиною базової угоди. 

3.1. ввізні мита

Важливою частиною Угоди про ЗВТ між Україною і ЄАВТ є домовленості про 
взаємне зниження або скасування ввізних мит. 

Положення Розділу 2 «Торгівля товарами» регулюють митну політику в тор-
гівлі промисловими товарами й переробленими сільськогосподарськими то-
варами, а також рибою та іншими морськими продуктами. Тарифну політику 

10 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/998_456 
11 Опис правил визначення походження див. у Розділі 4 «Угоди у сфері сільського господар-
ства» (правила визначення походження є спільними для промислових і c/г товарів).
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в торгівлі сільськогосподарськими товарами доповнюють окремі двосторонні 
домовленості, що доповнюють Угоду про ЗВТ: Угода про сільське господар-
ство між Україною та Королівством Норвегія, Угода про сільське господарство 
між Україною та Ісландією та Угода про сільське господарство між Україною 
та Швейцарською Конфедерацією.12 Окремої угоди з Ліхтенштейном підписа-
но не було, інтереси цієї країни у сфері сільського господарства представляє 
Швейцарія.13

3.1.1. Зниження імпортних мит для держав-членів ЄАВТ з боку України

Згідно з Угодою, із 1 січня 2012 року Україна скасувала всі імпортні мита та 
еквівалентні миту податки та збори на імпорт, за винятком випадків, описа-
них у Додатках до Угоди.14 Товари, щодо яких затверджено окремі графіки зни-
ження імпортних мит, домінують у загальному обсязі імпорту товарів із країн 
ЄАВТ до України. 

Усього Угодою передбачено п’ять різних схем зниження імпортного тарифу, 
залежно від товарної групи. При цьому відбувається лінійне зниження імпорт-
ного митного тарифу впродовж двох, трьох, п’яти, семи або десяти років.

Найбільше товарів віднесено до групи, для якої передбачений трирічний пе-
ріод зниження імпортного мита (із набуттям нульового значення з 1 січня 2015 
року). До цієї групи належить більшість хімічних речовин (включно з добри-
вами, кислотами, деякими горючими речовинами; виняток становить авіацій-
ний бензин, для якого передбачений десятирічний період зниження імпорт-
ного мита), етилові спирти й алкогольні вироби, гумові та шкіряні вироби, 
новий одяг, канцелярські й оргтехнічні товари, будівельні матеріали, деякі ви-
роби зі скла, скловолокна, дорогоцінних і недорогоцінних металів, будівельні 
інструменти, ножі, підшипники, широкий спектр електричної та електронної 
апаратури, обладнання для залізниць і трамвайних колій, трамвайні вагони, 
парашути, більшість вимірювальних пристроїв (термометри, гігрометри, ае-
рометри, пристрої для вимірювання часу тощо), оптичне й фотографічне об-
ладнання тощо. 

До групи товарів, для яких передбачений п’ятирічний період зниження митно-
го тарифу, серед іншого, належать: окремі види електронної апаратури (відео-
відтворювальна й звуковідтворювальна, проектувальна апаратура, деякі види 

12 Див. відповідний розділ цього дослідження.
13 У 1921 році була підписана угода про торгівлю й поштову службу між Швейцарією і Ліхтен-
штейном, а в 1924 році укладений митний союз (у т.ч., країни мають єдину валюту — швейцар-
ський франк). Швейцарія представляє дипломатичні й консульські інтереси Ліхтенштейну за 
кордоном.
14 Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, ст. 2.3.1, Додаток ІІ — Додаток 
ІV. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_456/print1382537453087200

антен тощо), моторолери, причепи-цистерни та напівпричепи-цистерни, деякі 
види промислового обладнання (зокрема, обладнання для виробництва різних 
видів харчових товарів, їхньої переробки, пакування чи бутелювання), окремі 
види харчових продуктів (наприклад, арахісове масло, пальмова олія, хлібобу-
лочні вироби, соєвий соус, продукти дитячого харчування тощо).

Семирічний період зниження митного тарифу (із набуттям нульового значен-
ня з 1 січня 2019 року) передбачений для таких груп товарів: транспортні за-
соби, оснащені електричними двигунами, автокрани й автобурові установки, 
автобетонозмішувачі, окремі види харчових продуктів (дріжджі, какао, роз-
чинна кава, суміші для виготовлення фруктового морозива) тощо.

Найдовший період зниження митного тарифу (десять років, із набуттям ну-
льового значення з 1 січня 2022 року) передбачений на широкий спектр мор-
ських продуктів (лосось, палтус, скумбрія, форель, оселедці, рибна ікра тощо), 
авіаційний бензин і деякі інші товари.

У Додатках описані принципи зниження митних тарифів для таких товарних 
груп: мінеральні продукти, продукція хімічної та пов’язаної із нею галузей, по-
лімерні матеріали, деревина й вироби з неї, взуття, головні убори, парасольки 
тощо, вироби з каменю, цементу гіпсу тощо, дорогоцінні метали, (напів)до-
рогоцінне каміння та вироби з нього, недорогоцінні метали та вироби з них, 
механічне обладнання, машини та електрообладнання, транспортні засоби, 
оптичні прилади, зброя та боєприпаси і деякі інші товарні групи.15

Також описано принципи зниження імпортних митних тарифів на продукти 
рослинного і тваринного походження та харчові продукти, включно з (без)ал-
когольними напоями і тютюновими виробами.16 Окремо розміщено таблиці із 
описом схем зниження імпортних митних тарифів на харчові продукти мор-
ського походження (морепродукти).17

Розглянемо динаміку зниження ввізних мит для окремих категорій товарів від-
повідно до Угоди. 

15 Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Додаток ІV. http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/998_456/print1382537453087200
16 Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Додаток ІІ. http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/998_456/print1382537453087200
17 Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Додаток ІІІ. http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/998_456/print1382537453087200
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рисунок 3.1: Зміна середнього значення імпортного митного тарифу для 
держав-членів Єавт з боку україни на мінеральні продукти
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Джерело: розрахунки ІЕД на основі тексту Угоди про вільну торгівлю між Україною та держава-
ми ЄАВТ

Динаміку зміни середнього значення імпортних митних тарифів на мінеральні 
продукти зображено на Рисунку 3.1. До мінеральних продуктів віднесені као-
лін, бентоніт, цемент, глина, вапняк тощо.

Середнє значення імпортних мит для держав-членів ЄАВТ з боку України на 
транспортні засоби знизиться з початкового значення 7,9% у 2012 році до 0,2% 
у 2019 році й далі залишатиметься на цьому рівні (див. Рисунок 3.2). Україна 
імпортує з країн ЄАВТ трамвайні вагони, а також технічні й спеціальні тран-
спортні засоби (трактори, комбайни, бетономішалки тощо). 

рисунок 3.2: Зміна середнього значення імпортного митного тарифу для 
держав-членів Єавт з боку україни на транспортні засоби
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Джерело: розрахунки ІЕД на основі тексту Угоди про вільну торгівлю між Україною та держава-
ми ЄАВТ

Зниження імпортних мит на механічне та електрообладнання, машини й меха-
нізми з держав-членів ЄАВТ відбувається швидшими темпами ніж зниження 
імпортних мит на транспортні засоби (див. Рисунок 3.3). Зниження відбува-
ється впродовж п’яти років і досягає нульового значення у 2017 році. 

рисунок 3.3: Зміна середнього значення імпортного митного тарифу для 
держав-членів Єавт з боку україни на механічне обладнання, машини та 
механізми, електрообладнання та їхні частини
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Джерело: власні розрахунки на основі тексту Угоди про вільну торгівлю між Україною та держа-
вами ЄАВТ

рисунок 3.4: Зміна середнього значення імпортного митного тарифу для 
держав-членів Єавт з боку україни на продукцію хімічної та пов’язаних із 
нею галузей промисловості
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вами ЄАВТ
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Ще більш високими темпами відбувається зниження імпортних мит на про-
дукцію хімічної та пов’язаних із нею галузей промисловості. Зниження від-
бувається в три етапи, середнє значення імпортного мита для держав-членів 
ЄАВТ досягає нульового значення вже у 2015 році (див. Рисунок 3.4).

Зниження середнього значення імпортних тарифів на сільськогосподарські та 
харчові продукти (окрім морепродуктів) відбувається в сім етапів, знижую-
чись із 7,5% до 2,6% у 2019 році й далі залишаючись на цьому рівні (див. Рису-
нок 3.5). Слід зазначити, що з держав-членів ЄАВТ основним постачальників 
харчових продуктів до України є Швейцарія. Ключову роль Швейцарії як по-
стачальника харчових продуктів серед держав-членів ЄАВТ зумовлює, зокре-
ма, розміщення на території цієї країни материнської компанії міжнародного 
харчового гіганта Nestle S.A.

рисунок 3.5: Зміна середнього значення імпортного митного тарифу для 
держав-членів Єавт з боку україни на сільськогосподарську й харчову 
продукцію (окрім морепродуктів)
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Зниження імпортних мит на морську продукцію порівняно з іншими тариф-
ними групами відбувається найбільш повільними темпами (див. Рисунок 3.6). 
Середнє значення імпортного мита на морепродукти знижується з 6,5% у 2012 
році до 4,7% у 2021 році. Найбільшими імпортерами морських продуктів до 
України є північноатлантичні держави-члени ЄАВТ (Норвегія та Ісландія).

рисунок 3.6: Зміна середнього значення імпортного митного тарифу для 
держав-членів Єавт з боку україни на морепродукти
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Джерело: власні розрахунки на основі тексту Угоди про вільну торгівлю між Україною та держа-
вами ЄАВТ

3.1.2. Зниження імпортних мит для України з боку держав-членів ЄАВТ

Скасування імпортних мит на 93,3% тарифних груп для України з боку дер-
жав-членів ЄАВТ відбулось одразу після вступу Угоди у дію.18 

Середнє значення імпортного тарифу на несільськогосподарські й нехарчові 
товари з боку України для держав-членів ЄАВТ знизиться з 6,5% станом на 
початок дії Угоди до 0,03% у 2019 році. Уже в 2013 році середнє значення ім-
портних мит на несільськогосподарські й нехарчові товари було близьким до 
нульового (0,07%). Передбачається подальше зниження імпортних мит у рам-
ках домовленостей на спільних засіданнях України та держав-членів ЄАВТ, що 
відбуваються щонайменше раз на три роки.19

На деякі тарифні лінії, віднесені до сільськогосподарської і харчової продукції, 
зберігатимуться ненульові значення імпортних мит. Значення цих мит розра-
ховуватимуться на основі різниці між ціною на внутрішньому ринку держа-
ви-члена ЄАВТ та ціною на світовому ринку сільськогосподарської сировини, 
включеної в продукцію, про яку йдеться. При цьому значення встановленого 
імпортного мита не повинно перевищувати таку різницю цін.20 

Тарифні групи харчових товарів і переробленої сільськогосподарської про-
дукції, з яких державами-членами ЄАВТ стягується імпортне мито на основі 
різниці між внутрішньою і світовими цінами, закріплені окремо для Ісландії, 

18 З 1 червня 2012 року.
19 Останнє таке засідання відбулось 28-29 травня 2013 року в Києві.
20 Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Додаток ІІ, ст. 2.1. Джерело: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_456/print1382537453087200
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Норвегії та Швейцарії/Ліхтенштейну.21 До таких товарів, зокрема, відносяться: 
йогурти, твердий маргарин, суміші та тісто для виробництва хлібобулочних 
виробів, пшениця, сухарі, печиво, вафлі та деякі інші.

З урахуванням застосування імпортного мита з боку держав-членів ЄАВТ до 
України, розрахованого на основі різниці між світовою ціною і ціною на тери-
торії держав-членів ЄАВТ, середньозважене значення імпортного мита на сіль-
ськогосподарську й харчову продукцію для України в 2014–2017 роки коливати-
меться в межах 2,9%–7,7%. У 2011–2013 році середнє значення імпортного мита 
на сільськогосподарську й харчову продукцію, розраховане на основі різниці 
між світовою ціною і внутрішньою ціною ЄАВТ, коливалось у межах 8%–21%, 
при цьому мито було застосовано до 37% загального обсягу сільськогосподар-
ської і харчової продукції, поставленої з України до держав-членів ЄАВТ. 

Таким чином, зниження середнього значення імпортних мит для України з боку 
держав-членів ЄАВТ на несільськогосподарські товари відбувається швидши-
ми темпами і до нижчого остаточного рівня ніж зниження з боку України. Вод-
ночас, значення імпортних мит на сільськогосподарські й харчові товари для 
України з боку держав-членів ЄАВТ є більш високим, з огляду на можливість 
застосування до деяких тарифних ліній мит, розрахованих на основі різниці 
між світовою ціною і ціною на ринку ЄАВТ. 

3.1.3. Перегляд ввізних мит на товари, що ввозяться на митну терито-
рію України з території країн-членів ЄАВТ

Щодо окремих видів товарів, які ввозяться на територію України з країн-чле-
нів ЄАВТ, у тексті Угоди не передбачений графік зниження митного тарифу. До 
таких товарів, зокрема, належать деякі харчові суміші, олії, деякі кондитерські 
вироби (із цукру та з шоколадною глазур’ю, ірис, карамель тощо), вироби типу 
«мюслi», деякі види морських та океанічних риб (білуга, калкан, судак тощо), 
а також промислові товари, такі як вживаний одяг чи моторні транспортні за-
соби. 

Ввізне мито щодо таких товарів має переглядатись у рамках засідань Спільної 
комісії ЄАВТ. Згідно зі статтею 3.19 Угоди Україна й країни-члени ЄАВТ будуть 
переглядати свої графіки специфічних зобов’язань і свої списки винятків із 
режиму найбільшого сприяння, принаймні раз на два роки або частіше, із ме-
тою подальшої лібералізації торгівлі й усунення будь-яких видів залишкової 
торговельної дискримінації впродовж десятирічного періоду з часу підписан-
ня Угоди.22

21 Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Таблиця 1 до Додатка ІІ. Дже-
рело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_456/print1382537453087200
22 Угода про ЗВТ між Україною і ЄАВТ, ст. 3.19.

3.2. експортні мита

Із набранням чинності Угодою Україна зобов’язалась знизити (у деяких випад-
ках — скасувати) експорті мита на товари, що експортуються до країн-членів 
ЄАВТ.23 Це скасування, однак, має відбуватись поступово, оскільки Угода доз-
воляє зберігати експортні мита на деякі види товарів за умови їхнього посту-
пового скорочення, яке має відбуватись відповідно до зобов’язань України в 
рамках СОТ. У процесі скорочення обсягу і застосування чинних експортних 
мит Україна не має права впроваджувати жодних нових тарифів чи обмежень 
щодо власного експорту.

Ще однією рисою Угоди з ЄАВТ є її прив’язка до торговельного режиму Украї-
на — ЄС. Згідно зі ст. 2.4.3 Угоди про ЗВТ з ЄАВТ Україна зобов’язана застосо-
вувати до країн-членів ЄАВТ не менш сприятливий режим (у розрізі податків 
і зборів на власний експорт), ніж до країн Європейського Союзу. Оскільки в 
рамках Угоди про асоціацію з ЄС планується поступове скасування експорт-
них мит у торгівлі з ЄС, передбачається, що Україна також відмовиться від цих 
мит. Зазначимо, що в Україні чинні експортні мита на деякі види брухту лего-
ваних металів, шкіряну сировину, насіння олійних культур, живу худобу.

3.3. торгівля послугами

У сфері торгівлі послугами Україна й країни-члени ЄАВТ будуть застосовува-
ти режим найбільшого сприяння та національний режим у відповідності до 
статей 7 і 17 Генеральної угоди про торгівлю послугами СОТ.24 

У сферу регулювання торгівлі послугами між Україною і ЄАВТ широко впро-
ваджені норми й приписи СОТ. Із законодавства СОТ перенесені у сферу від-
носин України з ЄАВТ зобов’язання щодо надання доступу до ринків послуг 
країн-партнерів, закріплено правила застосування національного режиму25 та 
додаткові зобов’язання у сфері торгівлі послугами,26 а також необхідність до-
тримання прозорості у сфері торгівлі послугами.27

Також Угодою закріплено принцип взаємного визнання кваліфікації праців-
ників. Згідно з текстом Угоди кожна Сторона повинна належним чином роз-
глянути будь-які запити іншої Сторони для того, щоб визнати отримані пра-

23 Угода про ЗВТ між Україною і ЄАВТ, ст. 2.4.
24 EFTA-Ukraine Free Trade Agreement, art. 3.4 and 3.6, Stable URL: http://www.efta.int/media/
documents/legal-texts/free-trade-relations/ukraine/EFTA-Ukraine%20Free%20Trade%20Agreement.pdf
25 Генеральна угода про торгівлю послугами СОТ, XVI ст. Stable URL: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/981_017
26 Генеральна угода про торгівлю послугами СОТ, XVIІ і ст. XVIІІ. Stable URL: http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/981_017
27 Див. ст. 3.1 Угоди про ЗВТ України і ЄАВТ, а також ст. ІІІ і ст. ІІІ-bis Генеральної угоди про 
торгівлю послугами СОТ, XVI ст. Stable URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_017
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цівниками освіту або досвід, їхню відповідність вимогам, надані ліцензії або 
сертифікати.28 Також мають бути забезпечені умови для переміщення осіб, які 
найняті постачальником послуги однієї зі Сторін для надання послуг іншій 
Стороні.29

У сфері послуг згідно з Угодою Сторони можуть користуватися перевагами 
застосування до них національного режиму — тобто, мати ті ж самі права й 
обов’язки, що й суб’єкти національної юрисдикції. Однак Угодою передбачені 
деякі обмеження на застосування національного режиму. З боку України при-
кладами таких обмежень є: надання нотаріальних послуг (дозволено лише гро-
мадянами України); іноземці-постачальники медичних послуг повинні воло-
діти українською мовою; лише громадяни України можуть бути керівниками 
закладів освіти (від початкових закладів освіти до вищих навчальних закла-
дів), незалежно від форми акредитації. Країни ЄАВТ також вводять деякі об-
меження на застосування національного режиму, що так само стосуються но-
таріальної, медичної діяльності, послуг у сфері операцій із нерухомістю тощо.

Україна і ЄАВТ впроваджуватимуть подальші кроки у сфері лібералізації вза-
ємної торгівлі послугами шляхом змін до Угоди й Додатків до неї, прийнятих 
на засіданнях Спільного комітету, а також шляхом прийняття відповідних 
змін у національному законодавстві.

3.4. співпраця у сфері інвестиційної діяльності

В Угоді закріплене базове положення про те, що кожна зі Сторін зобов’язана 
надавати інвесторам з іншої Сторони та їхнім інвестиціям режим справедли-
вого та рівноправного ставлення, а також повний захист та безпеку («загаль-
ний режим»).30 Угода містить також і посилену норму: кожна зі Сторін повинна 
надавати інвесторам іншої Сторони та їхнім інвестиціям режим не менш спри-
ятливий, ніж той, що в подібних ситуаціях надається власним інвесторам та 
їхнім інвестиціям («національний режим» у сфері інвестиційної діяльності).31

Ст. 4.5 Угоди закріплює режим найбільшого сприяння — тобто, кожна Сторона 
повинна надавати інвесторам іншої Сторони та їхнім інвестиціям режим не 
менш сприятливий, ніж той, який вона надає в подібних ситуаціях інвесторам 
третіх держав. 

До правила щодо необхідності надання національного режиму є певні застере-
ження, закріплені в Додатку ХІ до Угоди (див. Таблицю 3.1).

28 Ст. 3.9 Угоди.
29 Ст. 3.10 Угоди.
30 Ст. 4.3 Угоди.
31 Ст. 4.4 Угоди.

таблиця 3.1: Застереження україни та країн-членів Єавт щодо надання 
національного режиму у сфері інвестиційної діяльності

Україна Ісландія Ліхтенштейн Норвегія Швейцарія
Кількість застережень, станом на червень 2014 р.

1 6 5 6 6
Сфери застосування

Земельне 
законодав-

ство

Корпоративне 
право, володін-
ня нерухомістю, 

риболовля й 
переробка риби, 
рибні аукціони,

Енергетика

Корпоративне 
право, воло-

діння нерухо-
містю, енерге-

тика

Корпоративне 
право, інвес-

тиційні префе-
ренції, надані 
до 1997 року, 
енергетика, 

рибні аукціони, 
рибальство та 

переробка риби, 
авторські права

Корпора-
тивне право, 

володіння 
нерухомістю, 

енергетика

Джерело: Додаток ХІ до Угоди про ЗВТ між Україною і ЄАВТ

Єдине застереження України щодо надання країнам-членам національного ре-
жиму в інвестиційній сфері стосується проведення операцій із землею. Так, 
іноземні громадяни та особи без громадянства в Україні не мають права:

•	 набувати право власності на землю, призначену для сільськогосподар-
ських цілей;

•	 безоплатно набувати право власності на землю, що належить до дер-
жавної чи комунальної власності;

•	 приватизувати земельні ділянки, що раніше були надані їм у користу-
вання. 

У країнах-членах ЄАВТ діє ширший спектр винятків із правила щодо надання 
національного режиму у сфері інвестиційної діяльності. Ці обмеження стосу-
ються вимоги щодо наявності осіб із резиденством або громадянством певної 
країни в керівних органах компаній, що діють на території країни, обов’язко-
вої наявності філій компаній на території країни, що діють у певних сферах 
економіки (зокрема енергетиці), а також певних застережень, які враховують 
географічні чи економічні особливості країн-членів ЄАВТ.

Наприклад, у Ліхтенштейні на проведення будь-яких операцій, що закріплю-
ють зміну права власності на нерухомість, повинен бути виданий дозвіл — це 
обмеження зумовлене невеликим розміром країни й дефіцитом нерухомості. 
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В Ісландії володіти нерухомим майном можуть лише громадяни чи юридичні 
особи Ісландії, громадяни Європейської економічної зони чи країн-членів Єв-
ропейської асоціації вільної торгівлі, а також громадяни Фарерських островів. 
Обмеження на володіння нерухомим майном діють також у Швейцарії, де юри-
дична особа повинна отримувати дозвіл на придбання земель відповідними 
кантональними органами влади. 

В усіх країнах-членах ЄАВТ діють обмеження щодо представництва й права 
власності в компаніях, задіяних в енергетичній сфері. Наприклад, у Швейцарії 
кантональна угода (поміж 10-ти кантонів) постановляє, що концесії на нафтові 
родовища можуть бути видані лише компаніям, що принаймні на 75 % знахо-
дяться у власності Швейцарії. Також певні обмеження накладаються країна-
ми-членами ЄАВТ на діяльність у сфері атомної і гідро- енергетики, транспор-
тування енергоресурсів, розвідування родовищ.

Норвегія не поширює на Україну дію будь-яких преференцій, що були надані 
іншим країнам двосторонніми інвестиційними угодами, підписаними до 1997 
року. Також, оскільки в Норвегії та Ісландії важливою складовою національ-
них економік є рибальство й переробка риби, низка обмежень на проведення 
інвестиційної діяльності іноземними компаніями стосується саме цих сфер. 

Ці обмеження поширюються на надання прав на проведення рибного промис-
лу в територіальних водах цих країн, переробки риби, пайової участі в риб-
них аукціонах, надання прав на придбання рибальських суден. Наприклад, у 
Норвегії діє закон, що надає право купівлі рибальського судна або частки в 
компанії, яка володіє цим судном, лише громадянам Норвегії або компанії, що 
має однакові права з громадянами Норвегії (тобто такої, головний офіс якої 
і більшість членів правління, у тому числі, голова правління, є громадянами 
Норвегії та перебувають у країні протягом останніх двох років). Риболовлю в 
межах Ісландської риболовецької юрисдикції можуть здійснювати особи з іс-
ландським громадянством або ісландськими компаніями, що мають не більше 
25-ти% іноземного капіталу. 

Угодою також закріплений національний режим доступу до судових інстан-
цій (тобто, кожна Сторона надає іншій Стороні режим захисту інтересів у на-
ціональних судах не менш сприятливий, ніж для національних компаній) 
і принцип прозорості, який закріплює, що будь-які закони, нормативно-пра-
вові акти, судові рішення та адміністративні правила загального застосування 
повинні публікуватись Сторонами в найкоротші терміни та бути доступними 
для загального ознайомлення.32 

Україна й країни-члени ЄАВТ зобов’язались у подальшому поглиблювати 
співпрацю у сфері інвестиційної діяльності — зокрема, сприяти усуненню пе-

32 Ст. 4.6 і ст. 4.9 Угоди.

репон у її здійсненні й скороченню обсягу та жорсткості застережень до пра-
вила щодо надання національного режиму у сфері інвестиційної діяльності.33 

3.5. співпраця у сфері регулювання конкуренції

Угода про ЗВТ між Україною і країнами-членами ЄАВТ передбачає співпрацю 
сторін цієї Угоди у сфері регулювання конкуренції. Зокрема, Сторони зобов’я-
зуються протидіяти здійсненню компаніями діяльності, яка перешкоджає роз-
витку конкуренції і несе в собі ознаки «зловживання одним або кількома під-
приємствами домінуючим становищем на територіях Сторін у цілому або на 
переважній частині території».34 

В Угоді окремо зазначено, що дія домовленостей щодо сприяння розвитку кон-
куренції поширюється також і на діяльність «державних компаній та компа-
ній, яким Сторони надають виключні, або ексклюзивні, права», якщо тільки 
«застосування цих положень не перешкоджає виконанню, згідно із законом 
або фактично відповідно до державних завдань, покладених на них».35 До та-
ких компаній, як правило, належать підприємства, задіяні у сфері водо- елек-
тропостачання, нафто- і газогони, інколи — залізничний транспорт, компанії, 
що надають послуги зв’язку та навігації тощо. Утім, застосування положень 
щодо сприяння розвитку конкуренції до державних монополій має досить об-
межений характер: в Угоді вказано, що жодне положення статті 7.2 не може 
бути витлумачено як таке, що перешкоджає будь-якій Стороні створювати або 
зберігати державні підприємства, надавати підприємствам виключні або екс-
клюзивні права, або залишати чинними такі права.36 

Угода закріплює важливість співробітництва та проведення консультацій для 
припинення антиконкурентних практик або усунення їхнього негативного 
впливу на торгівлю. При цьому, жодна Сторона не зобов’язана розкривати ін-
формацію, яка є конфіденційною відповідно до її законодавства. 

Імплементація політики сприяння розвитку конкуренції здійснюється в рам-
ках Спільних комітетів країн-членів ЄАВТ і України. 

3.6. Захист інтелектуальної власності

Угодою про ЗВТ між Україною і країнами-членами ЄАВТ передбачена співпра-
ця й узгодження діяльності у сфері захисту інтелектуальної власності. Прин-
цип «національного режиму» поширюється також і на цю сферу: так, Україна 

33 Ст. 4.11, пункт 2 Угоди.
34 Стаття 7.1, пункт б) Угоди.
35 Стаття 7.2 Угоди.
36 Ст. 7 Угоди містить положення, що закріплюють принципи сприяння розвитку конкуренції.
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й країни-члени ЄАВТ повинні надавати громадянам іншої Сторони режим не 
менш сприятливий, ніж той, що вони надають своїм громадянам.37 Застосуван-
ня винятків із цього правила врегульовано законодавством СОТ.38

Поняття «інтелектуальної власності» для використання в цілях Угоди включає, 
зокрема, авторські права, у тому числі, захист комп’ютерних програм і компі-
ляції даних, а також суміжні права, торгові знаки для товарів та послуг, гео-
графічні зазначення стосовно товарів, у тому числі, найменування місць по-
ходження товару та вказівки джерел на послуги, промислові зразки, патенти, 
сорти рослин, топографії інтегральних мікросхем, а також нерозголошувану 
інформацію.39

Україна й країни-члени ЄАВТ повинні надавати й забезпечувати у взаємному 
порядку ефективний і недискримінаційний захист прав інтелектуальної влас-
ності, забезпечувати законодавчу базу для захисту об’єктів інтелектуальної 
власності й авторського права від підробок, та протидіяти випадкам піратства.

Угодою передбачений механізм вирішення спірних питань, що виникають 
у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Будь-яка зі сторін Угоди має 
право здійснити запит до Спільного комітету України - ЄАВТ,40 на основі якого 
принципи захисту прав інтелектуальної власності у відносинах між Україною 
і країнами-членами ЄАВТ можуть бути переглянуті. Такі перегляди мають ро-
битись, як правило, «з метою подальшого поліпшення рівня захисту й недопу-
щення або усунення торговельних викривлень, спричинених існуючими рів-
нями захисту прав інтелектуальної власності».41 

3.7. державні закупівлі

Згідно з Угодою про ЗВТ між Україною і ЄАВТ Сторони Угоди забезпечують 
взаємне та ефективне відкриття своїх ринків державних закупівель, із тим щоб 
«забезпечити максимально конкурентні можливості для постачальників і зро-
бити державні витрати більш ефективними».42

Процедура здійснення державних закупівель детально описана в Додатках XIV 
та XV до Угоди. У Додатках містяться, зокрема, списки організацій, які можуть 
здійснювати закупівлі на центральному та регіональному рівні, критерії від-
бору таких організацій, списки виняткових товарів (товарних груп, за якими 
37 Ст. 5.2 Угоди.
38 Ст. 3 і ст. 5 Угоди СОТ про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квіт-
ня 1994 р. Офіційний переклад на українську мову, Stable URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
show/981_018
39 Додаток XIII, ст. 1 Угоди.
40 Див. підрозділ «Спільний комітет Україна - ЄАВТ».
41 Ст. 5.4 Угоди.
42 Ст. 6.2 Угоди.

державні закупівлі здійснюються за окремо визначеними процедурами), спис-
ки організацій, що діють у комунальному та подібних секторах (для кожної з 
країн), та інша інформація.

Окремий наголос в Угоді зроблений на необхідності забезпечення прозорості 
інформації при здійсненні державних закупівель. Наприклад, постачальнику, 
який не одержав перемоги, на його вимогу повинно бути надано пояснення 
про підстави відхилення його тендерної пропозиції і переваги тендерної про-
позиції переможця.

Повідомлення в газеті (чи електронному засобі інформації) обов’язково по-
винно містити таку інформацію:

•	 опис товарів або послуг, щодо яких відбуваються державні закупівлі; 

•	 найменування та адресу закупівельної організації; 

•	 найменування та адресу постачальника-переможця конкурсу; 

•	 ціна переможної тендерної пропозиції або найвищі та найнижчі про-
позиції, враховані при укладенні контракту; 

•	 дату укладення контракту; 

•	 метод закупівлі, що використовувався, та у випадках, коли використо-
вувалася обмежена тендерна процедура, опис обставин, що пояснюють 
використання обмеженої тендерної процедури.

У Додатках до Угоди описано також правила публікації повідомлень про дер-
жавні закупівлі, умови участі в торгах чи тендерах, опис реєстраційних систем 
та тендерної документації, технічні специфікації, тендерні процедури й елек-
тронні торги, процедуру присудження контрактів тощо. 

Підписання ЗВТ із ЄАВТ у 2010 році, так само як і підписання Угоди про 
Асоціацію з ЄС у 2014 році, закріплює обов’язковий характер взаємного 
відкриття ринків державних закупівель з боку України та країн ЄАВТ і ЄС. 
Цей процес має сприяти збільшенню прозорості й змагальності у сфері 
державних закупівель України, сприяти більшій ефективності здійснення 
державних витрат і вищій якості поставлених за державний кошт товарів 
чи виконаних послуг.
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3.8. усунення нетарифних бар’єрів, сприяння розвитку торгівлі

Окрім обопільного скасування чи зниження митних тарифів, Україна й краї-
ни-члени ЄАВТ в Угоді зобов’язались сприяти розвитку торгівлі, а також усу-
ненню нетарифних обмежень чи зменшенню їхнього впливу. Сприяння роз-
витку торгівлі між Україною і країнами-членами ЄАВТ передбачає, зокрема, 
такі заходи:43

•	 спрощення, наскільки це можливо, процедур торгівлі товарами й по-
слугами; 

•	 стимулювання багатостороннього співробітництва з метою посилення 
впровадження міжнародних правил поведінки та рекомендацій сто-
совно сприяння торгівлі; 

•	 співробітництво у сфері сприяння торгівлі в межах засідань і рішень 
Спільного комітету.

Також сприяння розвитку торгівлі передбачає застосування в торгівлі прозо-
рих і непереобтяжувальних санітарних і фітосанітарних заходів, так само як 
технічних регламентів, що не чинять невиправданий обмежувальний вплив на 
торгівлю. Угода не закріплює окремого режиму щодо прав і обов’язків Сторін 
у цій сфері, вказуючи на те, що відповідні питання повинні врегулюватися від-
повідними Угодами СОТ.44

Взаємне усунення нетарифних бар’єрів передбачає також обмін інформацією 
між Україною і країнами-членами ЄАВТ щодо контактних пунктів, які задіяні 
у сфері застосування СФЗ і ТБТ.45 В обов’язки таких пунктів входить надання 
інформації і роз’яснень щодо впроваджуваних ТБТ і СФЗ-заходів.46 

Після підписання Угоди про Асоціацію з ЄС у червні 2014 р. процес адаптації 
українських виробників до європейських ТБТ і СФЗ-заходів буде проходити 
швидшими темпами. Між країнами-членами ЄАВТ, з одного боку, і країнами 
ЄС діють угоди про взаємне визнання технічних регламентів і стандартів, тому 
товари, сертифіковані у відповідності до стандартів ЄС, можна буде вільно 
експортувати до країн-членів ЄАВТ, і навпаки.

43 Заходи розвитку торгівлі наведені згідно зі ст. 2.10 Угоди.
44 Угода СФЗ (про застосування санітарних та фітосанітарних заходів), а також Угода ТБТ 
(про технічні бар’єри в торгівлі).
45 Див., напр., ст. 2.8 Угоди.
46 Створення таких інформаційних пунктів відбувається також і в руслі виконання зобов’язань 
у рамках Угоди про асоціацію з ЄС, керівництво цим процесом здійснює Міністерство економіки 
й торгівлі України.

3.9. Застосування заходів захисту торгівлі

Правила застосування двосторонніх захисних заходів закріплені у ст. 2.16 Угоди. 

Згідно з Угодою про ЗВТ між Україною і країнами-членами ЄАВТ жодна Сто-
рона Угоди не повинна застосовувати антидемпінгових заходів до продукції, 
яка має походження з території іншої Сторони.47 Після п’яти років із дати на-
брання чинності Угодою Сторони можуть у рамках Спільного комітету здійс-
нювати огляд виконання положення щодо незастосування антидемпінгових 
заходів. Після цього Сторони можуть здійснювати такий огляд у рамках Спіль-
ного комітету через кожні два роки.

Права й обов’язки Сторін Угоди щодо застосування субсидій та компен-
саційних заходів регулюються нормами СОТ.48 Перед тим, як країна-член 
ЄАВТ або Україна, залежно від обставин, розпочне розслідування для ви-
значення наявності, рівня та ефекту будь-якої підозрілої субсидії в Укра-
їні або в державі ЄАВТ, як зазначено в статті 11 Угоди СОТ про субсидії 
та компенсаційні заходи, Сторона, що має намір розпочати розслідування, 
повинна письмово повідомити Сторону, товари якої є предметом розслі-
дування, і надати 60-денний період для пошуку взаємно прийнятного рі-
шення. Якщо будь-яка Сторона цього вимагає, консультації повинні про-
водитися в рамках Спільного комітету не пізніше як через 30 днів із дати 
отримання повідомлення.49

Сторона, яка має намір вжити двосторонні захисні заходи, повинна негайно, 
і в будь-якому разі до вжиття таких заходів, повідомити інші Сторони. По-
відомлення повинно містити всю суттєву інформацію, яка, зокрема, повинна 
включати:

•	 докази завдання серйозної шкоди або загрози завдання серйозної шко-
ди, спричиненої збільшенням імпорту;

•	 точний опис продукції, якої це стосується, запропонований захід, а та-
кож запропоновану дату його впровадження;

•	 очікуваний строк дії і графік для поступового скасування заходу.

Спільний комітет повинен упродовж 30-ти днів із дати повідомлення переві-
рити інформацію щодо ризику заподіяння серйозної шкоди національній еко-
номіці у зв’язку зі збільшенням імпорту. 

47 Ст. 2.14 Угоди («Антидемпінг»).
48 Ст. VI і XVI ГАТТ 1994 і Угода СОТ про субсидії та компенсаційні заходи.
49 Ст. 2.13 Угоди, п.2.
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У процесі взаємодії (до застосування захисних заходів) Сторони намагаються 
досягти взаємоприйнятного рішення по суті виникнення загрози національ-
ній економіці й можливих шляхів її подолання. 

Двосторонні захисні заходи можуть застосовуватись на строк, що не пе-
ревищує одного року. За виняткових умов після розгляду Спільним комі-
тетом заходи можуть бути вжиті на максимальний загальний строк, який 
не перевищує три роки. Не повинні вживатися двосторонні захисні заходи 
щодо імпорту продукції, яка перед цим уже була об’єктом застосування та-
ких заходів. 

Стороні, щодо якої застосовується захід, повинна бути запропонована компен-
сація у формі еквівалентної по суті лібералізації торгівлі стосовно імпорту цієї 
Сторони.

Після закінчення дії двостороннього захисного заходу ставка мита повинна 
бути встановлена на рівні, що діяв до початку застосування заходу. 

Через п’ять років із дати набрання чинності цією Угодою Сторони перегляда-
тимуть у рамках Спільного комітету питання стосовно необхідності збережен-
ня можливості застосування двосторонніх захисних заходів у відносинах між 
ними. Якщо після першого перегляду Сторони вирішать зберегти таку мож-
ливість, після цього вони повинні через кожні дворічні періоди розглядати це 
питання в рамках Спільного комітету.50

3.10. взаємозв’язок угод у сфері сільського господарства з угодою 
про вільну торгівлю між україною і країнами-членами Єавт

Угоду про вільну торгівлю між Україною і країнами-членами ЄАВТ до-
повнюють три угоди, укладені у сфері сільського господарства: Угода про 
сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угода про 
сільське господарство між Україною та Ісландією та Угода про сільське гос-
подарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією. Домовленості у 
сфері сільського господарства між Королівством Ліхтенштейн і Україною 
урегульовані Угодою про сільське господарство між Україною і Швейцар-
ською Конфедерацією.51 Угоди про сільське господарство є частиною доку-
ментів, на основі яких було утворено зону вільної торгівлі між Україною та 
країнами-членами ЄАВТ. 

50 п. 2.16.10 Угоди.
51 Згідно зі ст. 1.2 Угоди про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфеде-
рацією: «Угода так само застосовується до Князівства Ліхтенштейн доти, доки є чинним Договір 
про митний союз від 29 березня 1923 року між Швейцарією та Князівством Ліхтенштейн». Stable 
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/756_036/print1397656528963946

Кожна з трьох Угод між Україною і країнами-членами ЄАВТ має подібну струк-
туру: основна частина, що є однаковою для кожної з трьох Угод і складається 
з дев’яти статей і Додатків, що різняться в окремих моментах. 

Окремі частини Угоди про зону вільної торгівлі в повному обсязі є частинами 
Угод про сільське господарство.52 В Угодах про сільське господарство відповід-
ні положення не дублюються, однак міститься вказівка на повне поширення 
таких статей Угоди про ЗВТ між Україною і ЄАВТ на Угоди про сільське госпо-
дарство:53

•	 територіальне застосування (ст. 1.4 базової Угоди);

•	 центральні, регіональні й місцеві органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування (ст. 1.5 базової Угоди); 

•	 прозорість (ст. 1.6 базової Угоди);

•	 обмеження імпорту й експорту (ст. 2.6 базової Угоди);

•	 санітарні та фітосанітарні заходи (ст. 2.8 базової Угоди);

•	 технічне регулювання (ст. 2.9 базової Угоди);

•	 державні торговельні підприємства (ст. 2.12 базової Угоди);

•	 двосторонні захисні заходи (ст. 2.16 базової Угоди);

•	 загальні винятки (ст. 2.17 базової Угоди);

•	 винятки безпеки (ст. 2.18 базової Угоди);

•	 вирішення спорів (гл. 9 базової Угоди).54

Кожна з Угод про сільське господарство набула чинності одночасно із Уго-
дою про вільну торгівлю між Україною та країнами-членами ЄАВТ. При 
цьому, Угоди про сільське господарство повинні залишатись чинними 
доти, доки залишається чинною Угода про вільну торгівлю між Україною 
і ЄАВТ.55 

52 Mutatis mutandis (з лат.) — тобто, з урахуванням особливостей ситуації (використання по-
ложень щодо угод у сфері сільського господарства).
53 Ст. 7 Угод про с/г.
54 Про зміст відповідних положень див. у Розділі 3 «3. Основні положення й принципи «Угоди 
про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ». 
55 Ст. 9 Угод про с/г.
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3.10.1. Сфера застосування Угод про сільське господарство

Положення Угод про сільське господарство застосовуються до наступних то-
варів і пов’язаних із ними заходів:

•	 усіх товарів, що віднесені до глав 1-24 Гармонізованої системи опису 
та кодування і не включені до додатків II або III Угоди про вільну тор-
гівлю між Україною і країнами-членами ЄАВТ;

•	 усіх товарів, що перелічені в Додатку до Угоди про вільну торгівлю між 
Україною і країнами-членами ЄАВТ.56

3.10.2. Особливості лібералізації торгівлі у сфері сільського господарства

Лібералізація торгівлі у сфері сільського господарства передбачає:

•	 проведення відповідних консультацій між країнами-членами ЄАВТ  
і Україною; 

•	 подальше полегшення доступу до ринків шляхом скорочення або ска-
сування мита на сільськогосподарську продукцію;

•	 розширення переліку сільськогосподарської продукції, яка охоплена 
Угодами про с/г (тобто продукції, на яку поширюється зниження або 
скасування імпортних митних тарифів);57

•	 поступове зняття адміністративних, бюрократичних та інших нета-
рифних бар’єрів (спрощення порядку митного проходження товарів, 
процедури оцінки товарів та визначення їхнього походження, скоро-
чення сфери застосування захисних заходів).

Взаємні тарифні поступки, які закріплено статтею 3 Угод про сільське гос-
подарство, формують основний зміст лібералізації торгівлі у сфері сільсько-
го господарства між Україною і країнами-членами ЄАВТ. Тарифні поступки 
України щодо сільськогосподарської продукції, яка походить з країн-членів 
ЄАВТ, закріплено в Додатку I до кожної з Угод про сільське господарство. Зво-
ротні поступки з боку країн-членів ЄАВТ закріплено в Додатку ІІ до кожної 
з Угод про сільське господарство.

Так само, як і для несільськогосподарських товарів, для продукції сіль-
ського господарства передбачено різні графіки зниження Україною ім-
портних мит щодо продукції, яка ввозиться з території країн-членів 

56 Мається на увазі Додаток VІІІ до Угоди («Списки винятків із режиму найбільшого сприяння»).
57 Згідно зі ст. 6 Угод про с/г між Україною і країнами-членами ЄАВТ.

ЄАВТ. Для сільськогосподарських товарів максимальний період знижен-
ня складає сім років.

3.10.3. Захисні заходи у сфері сільського господарства 

Захисні заходи у сфері сільського господарства регулюються на основі прин-
ципів, викладених в основній Угоді.58

При цьому, захисні заходи у сфері с/г не можуть застосовуватись на період дов-
ше одного року.59 Захисні заходи можуть містити в собі такі компоненти:

•	 збільшення імпортного мита на відповідну с/г продукцію до рівня, який 
не перевищує ставку при застосуванні режиму найбільшого сприяння 
(ставка фіксується на момент застосування захисного заходу); або 

•	 уведення тарифної квоти для преференційної торгівлі, яка ґрунтується 
на історичних обсягах торгівлі за п’ять попередніх років, за винятком 
значно зрослих обсягів імпорту, що стали причиною застосування за-
хисного заходу. 

Перед застосуванням захисного заходу Сторона, що вдається до нього, зобов’я-
зана повідомити про такий крок іншу Сторону. Не пізніше ніж через 60 днів 
після такого інформування Сторона, що вдається до захисного заходу, зобов’я-
зана надати всю необхідну інформацію, що стосується суті справи. Також, на 
вимогу Сторін, які підпадають під дію заходу, мають бути проведені відповідні 
консультації і необхідні роз’яснення. 

3.11. Правила визначення походження товарів 

Правила визначення походження товарів та положення про співробітництво 
в митних справах урегульовані Угодою про ЗВТ між Україною і країнами-чле-
нами ЄАВТ,60 а також статтею 4 Угод про сільське господарство. Принципи, 
закріплені в Угоді про ЗВТ між Україною і країнами-членами ЄАВТ, поши-
рюються також і на сферу сільського господарства (також до товарів, охопле-
них Угодами про сільське господарство, застосовуються правила визначення 
походження, описані в Протоколі до Угоди про вільну торгівлю про правила 
визначення походження товарів). Різниця полягає в тому, що у випадку сіль-
ськогосподарських товарів застосовується двостороння кумуляція між Сторо-
нами, тоді як у випадках, охоплених Угодою про ЗВТ, — багатостороння. 

58 Ст. 2.16 Угоди, опис див. у Розділі 3.9 цієї роботи.
59 Щодо промислової продукції, у виняткових випадках захисні заходи можуть застосовува-
тись на період до трьох років.
60 ст. 3,4,8 Протоколу до Угоди про ЗВТ («Про правила визначення походження товарів»).
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На Рисунку 3.7 проілюстровано принцип визначення походження товарів, ім-
портованих в Україну з території країн-членів ЄАВТ (для України діє аналогіч-
на схема mutatis mutandis, при цьому більше 50-ти% складових українського 
експортного товару повинні мати українське походження, а решта — піддані 
достатній переробці).61

рисунок 3.7: визначення походження товарів, імпортованих в україну, 
згідно з угодою про Звт і угод про с/г між україною і країнами-членами 
Єавт62

 
 

Визначення походження товарів, імпортованих в Україну  

Багатостороння кумуляція (Угода про ЗВТ) Двостороння кумуляція (Угоди про с/г) 

Походження складових товару із 
країн ЄС і Туреччини 

 Походження складових 
товару із країн-членів 
ЄАВТ, ЄС і Туреччини 

 

Походження складових товару із 
країн-членів ЄАВТ чи достатній 
рівень переробки*  у країнах 
ЄАВТ 

Походження складових 
товару із однієї з країн-
членів ЄАВТ, із якою 
укладена Угода про с/г, 
або достатній рівень 
переробки*  у цій країні 

*Достатній рівень переробки товарів поняття, 
визначене у Додатку 2 до Протоколу про правила 
визначення походження товарів, а також (методом 
виключення) у ст. 8 цього Протоколу (перелік див. 
нижче)

 

50%+ 50%+ 

Ісландія                    Норвегія Швейцарія            
(+Ліхтенштейн) 

—

Джерело: створено на основі ст. 3,4,8 Протоколу до Угоди про ЗВТ про правила визначення похо-
дження товарів, ст. 4 Угод про с/г.

Такими, що мають українське походження, визначені такі товари: 

•	 продукти, цілком отримані в Україні;

•	 продукти, отримані в Україні, що мають у своєму складі матеріали, які 
не були цілком отримані в Україні, за умови, що такі матеріали були 
піддані достатній обробці або переробці.

Перелік продуктів, які вважаються цілком отриманими на території України 
або країн ЄАВТ, включає такі пункти:63

61 Див. далі «Визначення українського походження товарів».
62 Див. нижче «Визначення українського походження товарів».
63 Ст. 6 Протоколу ЗВТ про правила визначення походження.

•	 мінеральні продукти, видобуті з їхніх надр або морського дна; 

•	 продукти рослинного походження, зібрані там;64 

•	 живі тварини, народжені та вирощені там; 

•	 продукти, одержані з тварин, вирощених там;

•	 продукти полювання, рибальства та аквакультури, одержані там; 

•	 продукти морської риболовлі та інші морські продукти, здобуті поза 
межами територіальних вод Сторін їхніми суднами; 

•	 товари, вироблені на борту їхнього судна-фабрики;

•	 використані предмети, зібрані там, та придатні лише для відновлення 
сировинних матеріалів, у тому числі, використані автомобільні по-
кришки, придатні виключно для їхнього відновлення або використан-
ня як відходів; 

•	 відходи та сміття, одержані в результаті виробництва, здійсненого 
там; 

•	 продукти, одержані з морського дна чи з шельфу поза межами їхніх те-
риторіальних вод, за умови, що вони мають права на проведення робіт 
із видобутку з морського дна або шельфу; 

•	 а також товари, вироблені в Україні, виключно з продуктів, зазначених 
у цьому переліку.

Перелік операцій, яким мають бути піддані матеріали походженням не з кра-
їн ЄАВТ чи України, щоб отримати статус матеріалів із достатнім ступенем 
переробки, наведений у Додатку 2 до Протоколу про правила визначення по-
ходження.65

Для окремих товарів (як правило, продовольчих продуктів, таких як фрук-
ти, горіхи тощо) достатній ступінь переробки визначається за умови, що 
ці товари використані чи перероблені для виробництва нового продукту 
цілком. Для деяких матеріалів походженням з-поза країн ЄАВТ чи Укра-
їни, що використовуються для виробництва, визначена умова не переви-
щення сукупною вартістю усіх подібних використаних матеріалів певного 
відсоткового значення від ціни франко-заводу продукту (наприклад, какао 

64 Мається на увазі на території України або країни-члена ЄАВТ.
65 Угода про вільну торгівлю між Україною і державами ЄАВТ, Додаток 2 до Протоколу 
про правила визначення походження. Stable URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_456/
print1394179673033948
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і продукти з нього — 30%, органічні хімічні сполуки — 20%, концентрат із 
макової соломи, що містить не менше 50% алкалоїдів — 50 % тощо).

Окремо в Протоколі про правила визначення походження наведений перелік 
операцій, що не забезпечують достатнього рівня переробки матеріалів.66 Такі 
дії зі складовими товару або матеріалами не забезпечують достатній рівень 
переробки:

•	 операції зі зберігання, для забезпечення утримання продуктів у належ-
ному стані під час транспортування та зберігання; 

•	 розбирання та збирання упаковки; 

•	 миття, очищення; видалення пилу, окису, мастила, фарби або іншого 
покриття; 

•	 прасування або пресування текстилю; 

•	 прості операції з фарбування та полірування; 

•	 вилущування, часткове або повне відбілювання, полірування та глазу-
рування зернових та рису; 

•	 операції із фарбування цукру або формування рафінаду; 

•	 очистка від шкірки, видалення кісточок та лущіння фруктів, горіхів та 
овочів; 

•	 загострювання, просте шліфування або просте розрізання; 

•	 просіювання, відсіювання, сортування, класифікація, відбір, приведен-
ня до відповідного стану (у тому числі, складання наборів предметів); 

•	 прості операції із вміщення в пляшки, банки, ємкості, сумки, ящики, 
коробки, фіксування на листах картону або на дошках та інші прості 
операції з пакування; 

•	 прикріплення або друкування маркувальних знаків, етикеток, лого-
типів та інших подібних розпізнавальних знаків на продуктах або їхній 
упаковці; 

•	 просте змішування продуктів одного або різних видів, у тому числі, 
змішування цукру з будь-якими іншими матеріалами; 

66 Протокол про правила визначення походження, ст. 8 Stable URL: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/998_456/print1394179673033948

•	 прості операції зі збирання частин предметів для отримання цілісного 
предмета або розбирання продукту на частини; 

•	 поєднання двох чи більше операцій, зазначених у підпунктах «a»-»n» 
цього пункту; 

•	 забій тварин.

Усі операції, здійснені в державах ЄАВТ або Україні з певним продуктом, по-
винні враховуються разом під час визначення того, чи є здійснена сукупна об-
робка продукту (не)достатньою.67

67 Ст. 8.2 Протоколу про правила визначення походження.
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4. динаміка торгівлі між україною  
та країнами Єавт 

Країни ЄАВТ за останні п’ять років не відігравали вагомого значення в зов-
нішній торгівлі України. У середньому торгівля з цими країнами становила 
0,3% від загального експорту, та 2% від загального імпорту. 

У 2014 році товарообіг між Україною та країнами ЄАВТ становив 1,3 млрд. до-
ларів США, від’ємне сальдо торгівлі 0,9 млрд. доларів США. 

таблиця 4.1: динаміка експорту та імпорту україни з країнами Єавт  
за 2007–2015 рр. (млн. дол. сШа)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
експорт 215 971 607 557 131 239 284 209 97
імпорт 697 1438 740 821 1107 1227 1381 1154 1260

Джерело: Державна служба статистики України  
Примітка: * Оцінка на основі даних за 9 місяців 2015 року 

Після набуття чинності Угодою торгівля товарами між Україною та ЄАВТ по-
жвавилась. Згідно зі статистичними даними Укрстату обсяги експорту України 
до країн ЄАВТ у 2013 році порівняно з 2011 роком збільшився вдвічі, у той 
час як імпорт зріс на 25% (Таблиця 4.1), що відображає позитивну динаміку 
в економічних зв’язках цих регіонів і важливість Угоди про вільну торгівлю. 
Зважаючи на невизначену ситуацію в Україні, динаміка торгівлі в 2014–2015 
роках сповільнилась.

рисунок 4.1: динаміка експорту та імпорту україни з країнами Єавт  
за 2007–2015 роки
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Джерело: Державна служба статистики України, оцінка ІЕД 

З Рисунку 4.1 очевидним є вплив світової кризи на торгівлю з країнами ЄАВТ, 
після чого імпорт поступово збільшувався в основному за рахунок імпорту 
мінерального палива, нафти та продуктів її перегонки з Норвегії та перлів при-
родних або культивованих, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння зі 
Швейцарії. Зазначимо, що, незважаючи на створення ЗВТ, торгівля між Украї-
ною та ЄАВТ ще не вийшла на докризовий рівень.

Після розділення експорту та імпорту окремо за країнами, очевидно, що най-
вагомішим експортним партнером України із зони ЄАВТ є Швейцарія, на яку 
в 2014 році припало 90% експорту (Таблиця 4.2). Що стосується імпорту, то 
Швейцарія та Норвегія мають приблизно однакову важливість для України та 
разом формують 96% імпорту з регіону (Таблиця 4.3).

таблиця 4.2: динаміка експорту україни в розрізі країн Єавт за 2010–
2015 роки

млн дол. сШа 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Швейцарiя 472 63 149 223 187 84

Норвеґія 84 61 73 61 20 12
Iсландiя 0,1 0,2 17 0,4 0,2 0,2
Лiхтенштейн ** 7 0,2 0,2 1 0,3
Загалом Єавт 557 131 239 284 209 97
Частка Єавт 1,08% 0,19% 0,35% 0,45% 0,39% 0,29%

Джерело: Державна служба статистики України  
Примітки: * Оцінка на основі даних за 9 місяців 2015 року; **Частка Ліхтенштейну звітується 
Швейцарією

таблиця 4.3: динаміка імпорту україни в розрізі країн Єавт за 2010–
2015 роки

млн дол. сШа 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Швейцарiя 508 790 764 904 524 417

Норвеґія 261 272 380 362 588 827
Iсландiя 52 43 80 114 41 15
Лiхтенштейн ** 2 2 1 0,6 0,3
Загалом Єавт 821 1107 1227 1381 1154 1260
Частка Єавт 1,35% 1,34% 1,45% 1,79% 2,12% 3,91%

Джерело: Державна служба статистики України  
Примітки: * Оцінка на основі даних за 9 місяців 2015 року; **Частка Ліхтенштейну звітується 
Швейцарією
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Для більш детального аналізу, розглянемо структуру експорту (Рисунок 4.2) та 
імпорту (Рисунок 4.3) України з країнами ЄАВТ у розрізі товарних груп на 2 
знаках УКТЗЕД за 2014 рік.

Постійно важливими в експорті за період спостереження є перли природні або 
культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, палива мінеральні, 
нафта і продукти її перегонки, продукти неорганічної хімії та судна.

Оцінюючи ефект Угоди, зазначимо зростаючу з кожним роком частку експор-
ту перлів природних або культивованих, дорогоцінного або напівдорогоцін-
ного каміння (64% від загального експорту у 2014 році), що майже в повному 
обсязі йде до Швейцарії. Очевидно, що по цій товарній лінії Україна залучена 
до ланцюжка створення вартості, поставляючи сировинні матеріали для виго-
товлення ювелірної продукції, що, свою чергу, продається торговими домами в 
інших країнах, роблячи цей ланцюжок глобальним. 

рисунок 4.2: структура експорту україни до країн Єавт за 2014 рік
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рисунок 4.3: структура імпорту україни з країн Єавт за 2014 рік
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Крім того слід зазначити окремі продажі певних товарних груп, що мали місце 
лише в певних роках, вибиваючись із загального тренду. Наприклад, експорт 
насіння та плодів олійних рослин до Швейцарії у 2013 році, літальних апаратів 
до Швейцарії та Ісландії у 2012 році. Однак ці товари не знайшли свого продов-
ження на ринках країн ЄАВТ, задовольняючи лише разові потреби, незважаю-
чи на сприятливі умови згідно з положеннями Угоди.

Разом із тим спостерігаються непогані шанси продукції українського машино-
будування на ринках ЄАВТ. Особливо це стосується будівельної галузі. Норве-
гія — один із провідних ринків збуту Миколаївського суднобудівного заводу 
«Залив». У 2012 р. продукція цього підприємства забезпечила 35% українсько-
го експорту в цю країну.
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Вставка 1.

Компанія Calexco S.a.r.l. (Люксембург), пов’язана з українським бізнесме-
ном Костянтином Жеваго, у 2014 році закрила операцію з викупу 30% у 
суднобудівної компанії NorYards AS (створена на базі суднобудівних заво-
дів групи NorYards BMV і NorYards Fosen) у норвезької Bergen Group ASA.

Згідно з повідомленням норвезької компанії викуп пройшов за 
оголошеними в серпні умовами, відповідно до яких ціна 30%-го пакета 
акцій, що залишався у власності Bergen Group, була визначена в 4 млн. дол.

Як повідомлялося, Bergen Group і Calexco (в інтересах «Суднобудівного 
заводу» Залив», Керч, АРК) у липні 2013 року підписали угоду про 
заснування нової акціонерної компанії, що створюється на базі активів 
суднобудівних заводів групи NorYards BMV та NorYards Fosen. Спочатку 
передбачалося, що Calexco отримає 51 % за 18,22 млн. дол. із можливістю 
викупу частки, що залишилася за опціонними угодами.

Однак у березні 2014 сторони повідомили про нові умови угоди. Згідно з 
ними частка Calexo у спільній компанії збільшилася до 70 %, проте вартість 
цієї частки знизилася до 13,18 млн. дол.68

Імпорт із країн ЄАВТ є більш диверсифікованим (Рисунок 4.3) та постійним 
за період спостереження, ніж експорт. Основними товарними групами імпор-
ту є риба й ракоподібні, перли природні або культивовані, дорогоцінне або 
напівдорогоцінне каміння, палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки, 
фармацевтична продукція, реактори ядерні, котли, машини. Важливо, що ім-
порт енергоносіїв із Норвегії почався лише в 2014 році, відображаючи впрова-
дження політики енергетичної безпеки та зменшення залежності від Росії, що 
в сьогоднішніх умовах є дуже важливим фактором стабільності економіки.

 

68 http://interfax.com.ua/news/economic/207008.html

для  нотаток
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для  нотаток




