
Виклики та 
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реалізації 

торговельної частини 

Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС



ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ (2016, Держстат)

Європейський Союз є головним торговельним партнером України з питомою 

вагою торгівлі товарами 40,5% від загального обсягу торгівлі



 

   

 

+11,8% 

-4,6% 

+4,6% 

+3,7% 

ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ 

УКРАЇНА - ЄС

Євросоюз є єдиним 

значущим торговельним 

партнером України з яким 

у 2016 році відбулося 

зростання обсягів торгівлі, 

зокрема обсягів експорту 

товарів (+3,7%)

У 2016 році митні органи видали 52 298 сертифікатів 

EUR.1 для експорту до ЄС (включаючи верифікацію 

сертифікатів EUR.1, виданих наприкінці минулого року 

ТПП).

Запроваджено статус уповноваженого 

(схваленого) експортера.

122 підприємства вже отримали статус 

уповноваженого експортера та можуть самостійно 

визначати країну походження товарів без отримання 

сертифіката EUR.1. 



За січень-лютий 2017 року товарообіг між Україною та 

ЄС склав 5 445 млн.дол.США (   22%).

Загальний товарообіг України за січень-лютий 2017 

року збільшився на 29 % у порівнянні з 

відповідним періодом 2016 року. Зростання

експорту зафіксовано на рівні 33 %, зростання імпорту

– 27%.

13%

43%

9%

12%

8%

15%

2016 рік

Продовольчі товари та напої

Промислові товари

Паливо і мазут

Засоби виробництва (окрім транспорту) 
частини і устаткування,

Транспортні засоби і запасні частини

Споживчі товари

Інші товари

Товарообіг
2 місяці 2017 року

на 22% більше

ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ 

УКРАЇНА – ЄС 



Використання квот (у 2016 році)

З УКРАЇНИ (26 З 40)

З ЄС (5 З 5)

100% використання Понад 50% використання 0,1-50% використання 

Виноградний та яблучний соки 

Мед 

Ячмінна крупа та борошно 

Цукор 

Оброблені томати 

Кукурудза, кукурудзяне борошно 

та гранули 

Овес

Пшениця м'яка, пшеничне

борошно та гранули

Солод та пшенична клейковина

М’ясо птиці (основна квота)

М’ясо птиці та напівфабрикати (додаткова квота)

Цукрова кукурудза

Етанол

Висівки, відходи та залишки

Оброблена продукція з цукру

Крохмаль

Часник

Вершкове масло та молочні пасти

Оброблена продукція з молочних вершків

Сухе молоко

Гриби (основна)

Інші

М’ясо птиці та 

напівфабрикати з м’яса птиці 

(основна квота)

Цукор М’ясо свинини (основна та додаткова квоти)

М’ясо птиці та напівфабрикати з м’яса птиці 

(додаткова квота)

Ячмінь, ячмінне борошно та 

гранули 

Інші цукрові продукти



Прийнято детальний план імплементації положень розділу IV Угоди про

асоціацію між Україною та ЄС (розпорядження від 18.02.2016 № 217-р)

Схвалено всеохоплюючу стратегію імплементації Глави IV "Санітарні та

фітосанітарні заходи" (розпорядження від 24.02.2016 № 228-р)

Схвалено стратегію реформування системи публічних закупівель

("дорожню карту") (розпорядження від 24.02.2016 № 175-р)

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ

Схвалено стратегію розвитку системи технічного регулювання до 2020

року (розпорядження від 19.08.2015 № 844-р)



Спрямована на 

кумуляцію походження 

між її учасниками 

Працює у мережі двосторонніх угод 

про вільну торгівлю між ЄС, ЄАВТ, 

Фарерськими островами, 

Туреччиною, Балканськими 

країнами та державами 

Барселонського процесу (близький 

Схід та північна Африка) 

Діє на основі однакових 

правил походження 

(протокол ПЄM про правила 

походження), що додаються 

до кожної двосторонньої 

угоди про вільну торгівлю

КОНВЕНЦІЯ ПАН-ЄВРО-МЕД (1)



нові можливості кооперації у торгівлі між сторонами, у 

тому числі шляхом залучення до регіональних 

ланцюгів доданої вартості

більше використання виробничого потенціалу країни

сприяння торгівлі товарами між сторонами угод про 

вільну торгівлю єдині/уніфіковані правила походження 

товарів

потенційне розширення доступу товарів вітчизняного 

виробництва на ринки 42 країн та територій

КОНВЕНЦІЯ ПАН-ЄВРО-МЕД (2)



Залучення промисловості України до глобальних, 

європейських та регіональних ланцюгів постачань 

та розвиток кооперації з підприємствами держав-

членів ЄС

ПРОМИСЛОВИЙ ДІАЛОГ УКРАЇНА-ЄС (1)

- це складова загального пакету підтримки з боку

Європейського Союзу спрямована на нівелювання

негативного впливу торговельної агресії РФ

МЕТА  ДІАЛОГУ:

ДІАЛОГ УКРАЇНА-ЄС ВИСОКОГО РІВНЯ ЩОДО ГОРИЗОНТАЛЬНИХ 

ПИТАНЬ ТА ОКРЕМИХ СЕКТОРІВ ПРОМИСЛОВОСТІ 



ПЕРШЕ ІНАВГУРАЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ ВІДБУЛОСЯ 2 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ

Добувна промисловість

Аерокосмічна галузь

Машинобудування

Легка промисловість

Автоіндустрія

Суднобудування 

ГОРИЗОНТАЛЬНІ ПИТАННЯ:
ПРОМИСЛОВИЙ КЛАСТЕР ЗА 

ГАЛУЗЕВИМ ПРИНЦИПОМ:

Технічні бар'єри у торгівлі 

Державні закупівлі

Малий та середній бізнес 

ПРОМИСЛОВИЙ ДІАЛОГ УКРАЇНА-ЄС (2)



1

2

3

Завершення приєднання України до Регіональної 

конвенції пан-євро-середземноморських правил 

походження товарів

Діалог Україна-ЄС високого рівня з питань 

промисловості

Укладення Угоди про оцінку відповідності та

прийнятність промислових товарів (АСАА) – Угода

стане невід’ємним додатком до УА

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ НА 2017 РІК

ПЕРЕДБАЧЕНО СЕРЕДНЬОСТРОКОВИМ ПЛАНОМ ПРІОРИТЕТНИХ 
ДІЙ УРЯДУ ДО 2020 РОКУ 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


