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• 30 березня 2012 р. на рівні голів переговорних делегацій відбулося 
парафування Угоди про асоціацію. 

• Підписання Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та 
Україною планувалося 28 листопада 2013 року, але не відбулося. 

• Політичну частину угоди було підписано 21 березня 2014 року (Розділи 
1,2 і 7 Угоди).  

• Економічну частину Угоди планується підписати в найближчому 
майбутньому, після інавгурації нового Президента України (орієнтовно 
в кінці червня 2014 року).  

• Додатковою односторонньою  ініціативою ЄС стало Рішення 
Парламенту ЄС від 14 квітня 2014 року  про одностороннє зниження 
мит на експорт українських товарів на ринок ЄС, згідно якого мита не 
будуть діяти в період з 15 травня 2014 року до 1 листопада 2014 року 
на 95% видів товарів, що експортуюся з України. 

Хронологія підписання Угоди 

3 Львів | 2014 



Торгівля з ЄС 
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Темпи зростання(зниження) експорту-
імпорту з країнами ЄС 
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• Товарообіг між ЄС та Україною значно виріс з 2000 по 2008рр., у 2009 році 
відбулось стрімке падіння, після чого розпочався процес відновлення, який 
триває досі. 

* За даними European Statistical Office 



Чому Європа важлива? Торгівельні партнери 
України 
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* За даними Державної служби статистики України 



Структура загального експорту товарів у 
Львівській області. Торгівельні партнери 
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• У структурі загального експорту товарів у 
Львівській області на країни ЄС 
припадало 62,5% у середньому за 2008-
2012 р. і 66,7% у січні - листопаді 2013 р. 

 
*За даними Державної служби статистики України. 

 

 • Найбільшу питому вагу в 
експорті регіону за 
досліджуваний період мали 
такі країни ЄС як Польща, 
Данія і Чехія. 

 
*За даними Статистичного збірника  «Регіони 
України». Частина ІІ /  За ред. ОсауленкаО.Г. – К. 
2012 р. - 801 с 

 

 

 

 



• В економіці Львівської області промисловість займає 18,9% ВДВ у 
середньому за 2008-2011 рр. Питома вага обсягу промислової продукції у 
загальному випуску в області становила 35%.  

• Серед регіонів України Львівська область за обсягом реалізованої 
промислової продукції у 2013 р. посідала 9-е місце, а серед областей 
Західного регіону - 1-е місце.  

 

Промисловість Львівщини 
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• У загальному експорті товарів із 
Львівської області у січні-листопаді 
2013 р. частка промислових товарів 
становила 95,5% .  

 
*За даними Державної служби статистики України 



• У структурі промисловості регіону за обсягом реалізованої продукції у середньому за 
2008-2012 рр. питома вага переробної промисловості складала 75,3%, виробництва 
електроенергії, газу та води - 19,7% і добувної промисловості - 4,9%.  

• У 2013 р. на переробну промисловість припадало 72,7% від загального обсягу 
реалізованої промислової продукції Львівської області. 

 

 

 

Промисловість регіону 
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*За даними Державної служби статистики України. 



• У загальній структурі земель Західного 
регіону частка земель 
сільськогосподарського (с/г) призначення 
складає 52,9%, з них с/г підприємствам 
належить 32,5% с/г угідь. 

•  Відповідно, основними виробниками с/г 
продукції є господарства населення: їх 
частка у с/г виробництві коливається від 
95% у Закарпатській області до 55,3% у 
Тернопільській області (станом на 2011 
рік). 

• Зважаючи на географічне положення, 
існуючу структуру АПК та налагоджені 
зовнішньоекономічні зв’язки, 
європейський вектор інтеграції для 
Західного регіону є  більш пріоритетним 
в порівнянні з альтернативою вступу до 
МС.  

 

Сільське господарство. Західна Україна   
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Політична частина Угоди 
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Розділи 1, 2 і 7 Угоди: 

 

• Преамбула та Розділ I «Загальні 
цілі та принципи» 

• Розділ II «Політичний діалог і 
реформи, політична асоціація, 
співробітництво та конвергенція 
у сфері закордонних справ та 
політики безпеки» 

• Розділ VII «Інституційні, загальні 
та прикінцеві положення» 

Політична частина 

12 Львів | 2014 



Економічна частина Угоди 
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• Економічні аспекти Угоди містяться в: 

– Розділі IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» 

– Розділі V «Економічне і галузеве співробітництво» 

• Частиною Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом є 
поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ), яку буде створено 
поступово протягом перехідного періоду у максимум 10 років, починаючи з 
дати набрання чинності угоди (стаття 25 Угоди). 

• В рамках ПВЗВТ передбачається взаємна лібералізація торгівлі як 
промисловими, так і сільськогосподарськими товарами, що сприятиме 
зниженню фактичних та адміністративних витрат бізнесу.  

• Україна не повинна зменшувати мита для товарів з ЄС, але повинна гарантувати, 
що тарифи щодо ЄС не будуть змінюватись.  

• За прогнозами експертів щорічна  вигода для України становитиме 500 млн. 
євро, в той час як втрати митних надходжень для ЄС становитимуть 487 млн. 
євро. 

 

Економічна частина 
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• Скасування чи суттєве зменшення 
ввізних мит передбачено для більш ніж 
95% тарифних позицій. 

• Запровадження тарифних квот для 
найбільш чутливих з точки зору 
міжнародної торгівлі України та ЄС 
товарів, що передбачають нульову ставку 
ввізного мита в межах квоти та 
ненульову поза межами квоти.  

• Україна передбачила застосування 
тарифних квот для м’яса свинини, м’яса 
птиці та цукру. Перелік тарифних квот ЄС 
налічує 36 позицій, переважно щодо 
товарів сільського господарства і 
харчової промисловості. 

 

Економічна частина 2 
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Промисловість  

• Для промислових товарів 
лібералізація означатиме негайне 
скасування діючих увізних мит на 
більшість товарів (82,6% – Україна 
та 91,8% – ЄС).  

• Для решти товарів встановлено 
перехідні періоди, а для легкових 
автомобілів та одягу, який був у 
використанні, передбачено 
застосування спеціальних 
захисних механізмів. 

Сільське господарство  

• Для сільськогосподарської 
продукції з моменту тимчасового 
застосування Угоди з боку ЄС та її 
ратифікації Україною мита буде 
скасовано на 35,2% тарифних ліній 
Україною та 83,1% – Євросоюзом. 
Що стосується решти товарів, то по 
52% тарифних ліній Україна 
запроваджує перехідні періоди 
тривалістю від 1 до 7 років, на 9,8% 
– часткову лібералізацію та на 3,0% 
– безмитні тарифні квоти. 

 

 

Вплив Економічної частини Угоди на 
найбільші категорії товарів експорту  
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1. В Угоді про асоціацію між Україною та ЄС немає нічого особливого, оскільки 
подібні угоди ЄС уклав, наприклад, з Чилі, Марокко або Мексикою. 

2. Угода про асоціацію між Україною та ЄС не містить чіткої європейської 
перспективи, а відтак не сприятиме набуттю членства в ЄС. 

3. Непідписання Угоди про асоціацію дотепер свідчить про кризу у відносинах 
між ЄС та Україною. 

4. Угода про асоціацію і передбачена нею поглиблена та всеохоплююча зона 
вільної торгівлі зруйнують цілі сектори української економіки. 

5. Укладення Угоди про асоціацію з ЄС зашкодить відносинам України з Росією. 

6. Поглиблена та всеохоплююча ЗВТ з ЄС унеможливить існування ЗВТ з СНД. 

7. Вступ до Митного союзу більш вигідний для України, ніж економічна 
інтеграція з ЄС на основі Угоди про асоціацію. 

 

 

 
*Джерело: http://www.pravda.com.ua 

Міфи Угоди про євроінтеграцію 
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Характеристика впливу 

євроінтеграції на економіку 
Польщі  
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Свідченням позитивної динаміки розвитку 
польської економіки після вступу РП в ЄС (1 травня 
2004 року) стало: 
• зростання рівня ВВП на одного жителя країни: 

порівняно із середньоєвропейським 
показником країн ЄС, з 43% в 2003 році - до 51% 
в 2011 році. 

• за 2003 – 2011 рр. показник продуктивності 
праці зріс з 31 до 42 злотих за годину.  

• Вступ Польщі до ЄС значно підвищило і 
прибутковість продукції сільського 
господарства, і фінансовий стан аграріїв: у 2011 
році середня прибуток працівників 
сільськогосподарської галузі країни зросла на 
90% у порівнянні з 2000 роком. 

 

Вплив євроінтеграції на економіку Польщі 
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• Позитивний вплив можна помітити і на динаміці інвестицій в економіку Польщі, 
зокрема з 2000 по 2003 роки спостерігалось падіння загального рівня інвестицій, а 
після 2004 року обсяги інвестицій зростають постійно (крім кризового 2009 року). 
 



Динаміка інвестицій в економіку Польщі 
2000 – 2013 
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Висновки 
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• Нові можливості для експорту в ЄС завдяки зниженню тарифних та 
нетарифних бар’єрів для виходу на ринок ЄС, який на сьогодні є найбільшим 
регіональним ринком. 

• Поліпшення доступу на ринки третіх країн завдяки гармонізації українських 
технічних регламентів та стандартів із відповідними нормативними актами ЄС.  

• Спрощення ведення бізнесу для підприємств, які вже зараз орієнтовані на 
експорт. Унікальна можливість вийти на нові ринки для підприємств, які наразі 
орієнтовані на внутрішній ринок.  

• Кращий внутрішній бізнес-клімат. Створення прозорих правил, знайомих для 
іноземних інвесторів, що зробить умови на внутрішньому ринку 
привабливішими для них та стимулюватиме притік іноземних інвестицій у 
країну. 

• Поступове зростання внутрішньої конкуренції за рахунок поступової 
лібералізації тарифних і нетарифних обмежень торгівлі. Це приведе до 
перерозподілу ресурсів, тобто праці й капіталу, між підприємствами або й між 
секторами економіки 

 

Висновки.  Очікувані результати 
євроінтеграції (1) 
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• Оздоровлюючий вплив на економіку країни, підвищення її ефективності та 
стійкості.  

• Зростання витрат на дотримання «соціальних» стандартів, зокрема – вимог 
безпеки праці, екологічних стандартів, надання певного рівня соціального 
забезпечення тощо.  

• Адаптація законодавства України дозволить привести умови ведення бізнесу в 
Україні до стандартів ЄС, що в свою чергу сприятиме залученню іноземних 
інвестицій, підвищенню якості регулятивних інститутів у бюджетній, банківській, 
фінансовій сферах, покращення доступу до фінансування (рамкові програми, 
інвестиції, гранти ЄС, державні закупівлі). 

• Створення передумов для прискореного зростання взаємообміну в галузях з 
підвищеним рівнем науки та техноємності та  новітніх технологій 

• Оцінка впливу на економіку України є загалом позитивною – у довгостроковій 
перспективі, але для окремих її секторів переваги будуть різними. Найбільш 
однозначними та оптимістичними є оцінки впливу утворення зони вільної торгівлі 
на металургію та текстильну промисловість. 

 

 

Висновки.  Очікувані результати 
євроінтеграції (2) 
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Дякую за увагу! 
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