
УГОДА ПРО
АСОЦІАЦІЮ З ЄС:
ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ
УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

Що таке Угода про 
асоціацію, які виклики 
вона готує для 
українського бізнесу, які 
можливості відкриває,
як ними скористатися.

ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТАМ ЄС – ЦЕ ДОРОГО?

...І так ледве 
виживаємо, а тут 
ще й модернізацію 
проводь...

Модернізація виробництва 
справді вимагає додаткових 
інвестицій. Однак необхідно-
сті проводити її негайно 
немає. Звичайно, якщо компа-
нія не планує найближчим 
часом виходити на європей-

ський ринок. Перехідний період для гармонізації стандартів 
становить 3-6 років. Протягом цього часу підприємець зможе 
вирішити, як йому надалі розвивати свій бізнес. 

Це добре! Відповідність стандартам ЄС дає можли-
вість продавати свою продукцію не лише в Європу, але й 
до інших країн , що визнають стандарти ЄС (Ізраїль, 
Чилі, Єгипет, Туреччина, Марокко і т.д.). 

НАВІЩО ЄС ВИМАГАЄ
ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА?

...Знову зміни?
Дайте попрацювати 
спокійно...

ЗВТ передбачає не лише 
відмову від стягнення мит 
та зняття технічних 
бар’єрів, але й взаємний 
доступ до ринків послуг, 
можливість відкриття філій, 
створення спільних 

проектів тощо. Для уникнення юридичних колізій важливо 
створити єдине законодавче поле.   

Це добре! У результаті гармонізації законодавства 
зменшиться кількість перевірок бізнесу, буде скасовано 
ліцензування та сертифікація більшості видів 
діяльності, ведення бухгалтерського обліку буде 
спрощено, підприємці матимуть більше можливостей 
захищати власні права, корупція зменшиться.

Деякі законодавчі акти Україна вже ухвалила в 
процесі вступу до СОТ. Наприклад, законодавство 
стосовно антидемпінгових та компенсаційних заходів.   

В Україні 99% всіх компаній - малі підприємства, які 
виробляють близько 20% усієї продукції (у грошовому 
вимірі). В ЄС частка малих підприємств також складає 
99%, однак вони виробляють 55% усієї продукції. 

Угода про асоціацію з ЄС не принесе швидкої вигоди, більше 
того, вимагатиме від підприємців активних дій і, можливо, 
додаткових інвестицій. Однак вона відкриває для українського 
бізнесу можливість вийти за рамки внутрішнього виробника і 
стати частиною європейської бізнес-спільноти.   
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ВИСНОВОК

Скасування ввізного мита не означає, що продукція 
автоматично вважається такою, що відповідає 
стандартам ЄС. Дізнатися про вимоги можна тут: 
www.exporthelp.europa.eu

ЄС І УКРАЇНА СКАСУЮТЬ ВВІЗНЕ МИТО

…Зараз повалять
товари з Європи.
Хто ж купуватиме 
в мене?

Згідно з Угодою, ЄС скасовує 
більшість мит на імпорт 
українських товарів одразу 
після її підписання (з 23 
квітня 2014 року ЄС запрова-
див одностороннє зниження 
мита на українські товари в 

якості тимчасового заходу для підтримки української економіки, 
що діятиме до 31 грудня 2015 року). Мита на імпорт європей-
ських товарів в Україну зменшуватимуться поступово, протягом 
5-10 років (для кожної групи товарів розроблений окремий 
графік зниження митних тарифів — Доповнення А і B до Угоди, 
починаючи з 1-го січня 2016 року).

Це добре! Такий підхід дає українським виробникам час 
на підготовку до конкуренції з європейськими товарами.

Угода про асоціацію Україна-ЄС не містить чітких 
перспектив членства України в Євросоюзі. Однак 
належне виконання Угоди буде означати відповідність 
критеріям членства. Подавати заявку чи ні, залежати-
ме від української сторони. 
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Ст. 1-9. Преамбула 

Ст. 10-11. Розділ I. Загальні принципи 

Ст. 12-17. Розділ ІІ. Політичний діалог та реформи 

Ст. 18-23. Розділ ІІІ. Юстиція, свобода та безпека 

Ст. 24-179. Розділ IV. Торгівля і питання, пов’язані з торгів-
лею:

Загальна інформація по ЗВТ: скасування мит, 
захисні заходи, технічні бар’єри, підприємниць-
ка діяльність, транскордонне надання послуг, 
рух капіталу, держзакупівлі, авторські права, 
врегулювання суперечок.

Ст. 180-217. Розділ V. Економічне та галузеве
співробітництво:

Енергетика, держфінанси, оподаткування, 
статистика, навколишнє середовище, тран-
спорт, космос, наука, видобувна галузь, фінан-
си, туризм, сільське господарство, рибаль-
ство, захист прав споживачів, соцполітика, 
освіта, участь у програмах ЄС.

Ст. 218-220. Розділ VI. Фінансове співробітництво
та положення щодо боротьби з шахрайством

Ст. 221-231. Розділ VIІ. Інституційні, загальні та
прикінцеві положення

Ст. 232-235. Список додатків 

Перелік додатків з коротким описом змісту

Це документ, який встановлює норми співпраці між 
країнами ЄС й іншими країнами у таких сферах як 
економічна, політична, соціальна, культурна тощо. Наразі 
19 країн світу співпрацюють з ЄС в рамках угод про 
асоціацію.

Політичну частину Угоди про асоціацію Україна-ЄС було 
підписано 21 березня 2014 року. 

27 червня 2014 року  в рамках саміту ЄС Президент 
України підписав економічну частину Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом, а 16 вересня 
Верховна Рада синхронно з Європейським Парламентом 
ратифікувала документ. Угода повністю набуде чинності 
після ратифікації парламентами усіх країн-членів ЄС.

З 23 квітня 2014 року ЄС в односторонньому порядку 
знизив мита на імпорт українських товарів до ЄС, запрова-
дивши режим автономних торговельних преференцій. 
Раніше передбачалось, що цей тимчасовий захід буде 
діяти до 1 лиcтoпада 2014 року. Проте у зв’язку із 
важкою ситуацією в українській економіці очікується 
ухвалення сторонами рішення про продовження режиму 
пільг для українського бізнесу до 31 грудня 2015 року.  
Планується, що власні імпортні мита для європейських 
товарів Україна почне знижувати з 1 січня 2016 року. 
Натомість нульові / знижені мита для українських товарів 
діятимуть уже безстроково.

Єдиного стандартного тексту Угоди про асоціа-
цію з ЄС не існує. Для кожної країни розробляються 
індивідуальні умови залежно від глибини співпраці, 
перспектив членства в ЄС і т.д. Тому прирівнювати 
Угоду про асоціацію Україна-ЄС до подібних договорів 
Євросоюзу з Марокко чи Алжиром некоректно. 

ЩО ТАКЕ УГОДА
ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС?

Угода жодним чином не обмежує співпрацю України 
з іншими країнами, у тому числі і з РФ (ст. 39 Угоди). 
Єдина умова – членство і співпраця з іншими країна-
ми/об’єднаннями країн не повинні суперечити 
торгівельним зобов'язанням, встановленим Угодою.

КОРОТКИЙ ГІД УГОДОЮ

Детальну інформацію щодо товарів варто шукати
в додатках, доповненнях і протоколах
(близько 1000 сторінок).

Основний текст Угоди (235 сторінок)
містить базові домовленості, принципи і напрями 
роботи, визначення термінів тощо.

235

1000
стор.

стор.

ЩО ДАЄ УГОДА
УКРАЇНСЬКОМУ
БІЗНЕСУ?

Спрощення
руху

капіталу

Можливість
надавати послуги

європейським
споживачам

Безмитна
торгівля з ЄС

Доступ до
держзакупівель

в ЄС

Єдині
стандарти

виробництва

УСІ ПЕРЕВАГИ ТІЛЬКИ ДЛЯ ВЕЛИКИХ?
Малі та середні підприємства також можуть 
отримати вигоду від асоціації з ЄС. Для цього 

необхідно знати, ЯКІ можливості надає асоціація 
України з ЄС і ЯК ними скористатися.

ЧИ ЗАГРОЖУЮТЬ ВАМ ТАРИФНІ КВОТИ?

...Понавводять 
квот на нашу 
продукцію...

Ні! Тарифне квотування не 
означає заборону на експорт в 
ЄС більших обсягів продукції. 
Українські компанії зможуть без 
обмежень постачати товари 
відповідної якості і понад 

тарифну квоту. Проте ці обсяги будуть обкладатися митами.

ЄС встановлює тарифні квоти на 30 різновидів 
сільськогосподарської продукції: молоко, яловичина і 
т.д. Повний перелік квот можна знайти у Доповненні А 
до Угоди, www.europa-torgivlia.org.ua.

У свою чергу українська сторона також встановлює тарифні 
квоти на ввезення деяких видів продукції, в тому числі й 
сільськогосподарської (свинина, цукор, м’ясо птиці). При чому 
тарифні квоти на ці товари, ввезені з Європи в Україну, удвічі нижчі, 
ніж для аналогічних українських товарів, експортованих в ЄС.


