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Протягом зазначеного періоду у промисловому та 
зовнішньоторговельному секторах України відбулися 
докорінні зміни: закриття російського ринку сильно вда-
рило по переробній промисловості України (особливо 
у секторах машино- та приладобудування), далеко не 
всі виробництва якої переорієнтуватися на ринок ЄС 
чи інших регіонів світу та були змушені припинити гос-
подарську діяльність. ЄС став найбільшим торговим 
партнером України, проте структура товарообігу з ним 
залишається незадовільною для України. В експорті до 
ЄС зростає частка сільськогосподарської сировини, 
залізних руд і концентратів, відходів харчової промисло-
вості, соняшникової олії. Поодинокі успіхи з нарощення 
складнішого експорту  — початок поставок водонагрі-
вальних пристроїв для приготування кави або чаю, вбу-
довування до європейських ланцюгів доданої вартості 
у виробництві автомобілів через експорт електричних 
проводів для транспортних засобів — не змінили загаль-
ного сировинного характеру поставок продукції до ЄС.

В імпорті з країн ЄС до України продовжує перева-
жати високотехнологічна продукція машинобудування 
(наземні транспортні засоби, сільськогосподарська 
техніка, комплектуючі), хімічної та пов’язаних з нею 
галузей (фармацевтичні препарати, добрива, засоби 
захисту рослин, складні полімери), продукція нафто-пе-
реробки (легкі та важкі дистиляти нафти). Незбалансо-
ваний товарообмін має наслідком хронічне негативне 
сальдо у торгівлі України з країнами ЄС, яке дещо 
зменшується у періоди кризового падіння купівельної 
спроможності й попиту на імпорт з ЄС та стрімко від-
новлюється у посткризові роки. 

Поряд зі структурними проблемами, в торговельно- 
економічних відносинах України з ЄС накопичилося 
чимало поточних питань і протиріч, які потребують 
невідкладного вирішення в інтересах українських 
товаровиробників. Проведене у рамках дослідження 
опитування вітчизняних виробників, що експортують 
до ЄС, а також експертів з міжнародного торгового 

права дало можливість виявити наступні перешкоди 
та потенційні загрози для розвитку двосторонніх тор-
гових відносин України з ЄС у найближчій перспективі:

• вкрай незначні обсяги безмитних тарифних квот з 
боку ЄС для низки продукції сільського господарства 
і харчової промисловості, які надаються для україн-
ських виробників, а також обтяжуючі чи навіть заго-
роджувальні імпортні мита понад обсяги цих квот;

• рудиментарні залишки ввізних мит на хімічні 
добрива, вироби зі скла, вироби з кольорових мета-
лів та транспортні засоби, щодо яких ЄС застосовує 
найдовші перехідні періоди (7 років), продовжуючи 
обмежувати доступ на свій ринок;

• технічні бар’єри, пов’язані з невідповідністю вітчизня-
них стандартів якості технічним регламентам й нор-
мативам безпечності продукції в ЄС, зокрема у сфері 
виробництва полімерів та будівельних матеріалів;

• значні дотації та субсидії, які одержують виробники 
харчової продукції в країнах ЄС, що ставить ряд вітчиз-
няних експортерів відповідних товарів на межу цінової 
конкурентоспроможності на європейському ринку;

• плани ЄС щодо реалізації програми Європейського 
зеленого курсу, що серед іншого передбачає кар-
бонове коригування імпорту (введення додаткового 
мита на імпорт) на продукцію з тих країн, що не всти-
гатимуть за енергетичною модернізацією в ЄС, прове-
дену за рахунок значної державної підтримки;

• запровадження в ЄС більш жорсткої системи 
застосування заходів захисту в торгівлі (антидем-
пінгових, компенсаційних, спеціальних мит), а 
також введення додаткових захисних заходів на 
металопродукцію у 2018  р., що блокує перспек-
тиву нарощення вітчизняного експорту деякої 
металургійної продукції до ЄС;

Федерацією роботодавців України (ФРУ) проведено комплексне дослідження 
з визначення актуальних проблем, поточних напрямів та стратегічних механіз-
мів удосконалення торговельно-економічних відносин України з ЄС. Підста-
вою для підготовки звіту стало завершення першого п’ятирічного терміну з 
дати набуття чинності економічної частини угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС (2016-2020  рр.), що відкриває можливість для всебічного перегляду 
положень даної угоди з огляду на нові реалії розвитку вітчизняної економіки 
та глобальні зміни у світовому господарстві.



СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПОГЛИБЛЕННЯ
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ 
ЄВРОПЕЙСКОГО СОЮЗУ В УМОВАХ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ

7

EXECUTIVE SUMMARY

• обмеження видачі дозволів на транспортні переве-
зення, передусім з боку Польщі, що ускладнює логіс-
тику вітчизняного експорту як до самої Польщі, так і до 
більш географічно віддалених країн Західної Європи;

• рішення арбітражної панелі від 11 грудня 2019  р. 
щодо невідповідності мораторію на експорт лісу-круг-
ляку міжнародним зобов’язанням з України в рамках 
СОТ та угоди про асоціацію, яке хоча прямо і не ска-
совує мораторій, втім сприятиме посиленню тиску на 
Україну, задля відмови від заборони на експорт лісу;

• незадовільна комунікація з європейськими партне-
рами зі сторони уряду перспективних заходів про-
мислової політики України, що, зокрема, призвело до 
занепокоєння з боку ЄС можливістю запровадження 
в Україні вимог локалізації в публічних закупівлях.

З наведених питань актуального порядку денного від-
носин України з ЄС лише перші два мають безпосе-
реднє відношення до перегляду положень угоди про 
асоціацію. Решта формують ширшу палітру перезаван-
таження торговельно-економічних відносин України з 
ЄС, потребують вжиття низки заходів всередині Укра-
їни та налагодження постійного й продуктивного діа-
логу з європейськими партнерами. 

Стосовно перегляду положень угоди у звіті представ-
лено детальний аналіз використання вітчизняними 
виробниками безмитних тарифних квот на поставку про-
дукції до країн ЄС та наведено рекомендації щодо зміни 
цих квот у різних модифікаціях залежно від специфіки 
та кон’юнктури відповідних ринків. Також обґрунтовано 
обсяги безмитних тарифних квот, виходячи з наявного 
виробничо-експортного потенціалу вітчизняного біз-
несу. Поряд з цим визначено конкретні товарні групи, за 
якими доцільно домагатися скасування ввізного мита зі 
сторони ЄС, не чекаючи завершення семирічного пере-
хідного періоду.

Щодо решти питань, які визначають порядок денний від-
носин Україна-ЄС у сфері торгівлі, в дослідженні окрес-
лено шляхи та механізми їх вирішення з урахуванням 
інтересів вітчизняних виробників. Зокрема, представлено 
план дій зі збереження мораторію на експорт лісу-кругляку 
при збереженні позитивного іміджу України в ЄС, запро-
поновано заходи з поліпшення вітчизняної системи тор-
говельного захисту у відповідь на запровадження більш 
жорстких правил у цій сфері в ЄС, обґрунтовано необ-
хідність формування переговорної позиції України щодо 
її участі в Європейському зеленому курсі з першочерго-
вим завданням зберегти доступ вітчизняних виробників 
на ринок ЄС, запропоновано укласти Угоду про дорожній 
транспорт між Україною та ЄС для недопущення відходу 
від принципу лібералізації транспортних перевезень по 
відношенню до України зі сторони будь-якої країни-члена 
ЄС, доведено необхідність активізації Промислового діа-

логу Україна-ЄС (Діалог високого рівня з горизонтальних 
питань та окремих секторів промисловості) як потенційно 
найбільш придатної платформи для комунікації бізнесу та 
влади сторін з питання запровадження вимог локалізації 
в публічних закупівлях в Україні та ін.

З метою вирішення хронічних структурних проблем 
у торгово-економічних відносинах України з ЄС та 
іншими країнами світу у досліджені узагальнено інсти-
туційні механізми державної підтримки виробництва 
та експорту високо-технологічної продукції — експорт-
но-кредитне агентство, індустріальні парки, торгові 
представництва, технічні імпортери, участь у фінансу-
ванні виставково-ярмаркової діяльності тощо. Проана-
лізовано сучасний стан функціонування цих механізмів 
в Україні, наводяться рекомендації з підвищення їх 
ефективності (ІП, ЕКА) та/або обґрунтовується необ-
хідність їх запуску у вітчизняній практиці.

Поряд з цим в досліджені представлена оцінка пер-
спектив диверсифікації та нарощення обсягів експорту з 
України до ЄС за умов подолання зазначених протиріч у 
відносинах з ЄС і перешкод для виходу на європейський 
ринок. Так, з використанням методики оцінювання екс-
портного потенціалу Міжнародного торгового центру 
(ITC) визначено, що незадіяний потенціал товарного екс-
порту з України до країн ЄС сягає 9,7 млрд дол. США на 
рік, що визначає перспективу зростання вітчизняних екс-
портних поставок до країн ЄС майже у 1,5 рази за умов 
зняття наявних бар’єрів у доступі на відповідні ринки. Втім, 
використання цього потенціалу на основі сучасної струк-
тури експорту призводитиме до подальшого посилення 
сировинної спеціалізації України, позаяк зростатимуть 
насамперед поставки соняшникової олії, макухи, насіння 
ріпаку, пшениці, напівфабрикатів зі сталі і деревини у пер-
винній обробці. Обґрунтування напрямів диверсифікації 
структури вітчизняного експорту до ЄС у бік продукції з 
вищим рівнем обробки та доданої вартості здійснено на 
основі методики оцінки економічної складності продукції, 
розробленої Хаусманом та Ідальго. Це дало можливість 
виокремити такі перспективні товарні групи обробної 
продукції для нарощення експорту до ЄС, як трансмі-
сійні вали, насоси для рідин, наземні транспортні засоби і 
кузови до них, трансформатори, вантажні автомобілі, шасі 
з установленими двигунами, топкові пальники тощо.

Насамкінець проведено економіко-математичні розра-
хунки з використанням моделі міжгалузевого балансу 
витрати-випуск, які засвідчили, що у разі оптимізації 
режиму торгівлі України з ЄС, використання незадіяного 
експортного потенціалу до відповідних країн, а також 
диверсифікації вітчизняних поставок на європейський 
ринок за ідентифікованими товарними групами з висо-
кою економічною складністю, зростання ВВП України у 
середньостроковому періоді прискориться на 8,5-8,6%.
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Підписання і набуття чинності угоди про поглиблену та 
всеосяжну зону вільної торгівлі як складової угоди про 
асоціацію з Європейським Союзом стало одним з вирі-
шальних кроків на шляху інтеграції економіки України 
до світового ринку товарів і послуг, що супроводжується 
кардинальними змінами основних умов та векторів 
спрямування вітчизняних експортних й імпортних поста-
вок. Ця угода стала найбільш комплексною економічною 
угодою в новітній історії України, визначивши не лише 
умови взаємної лібералізації доступу на ринки сторін, а 
й гармонізації вітчизняного законодавства з правовим 
доробком ЄС у багатьох сферах регулювання економіки 
й торгівлі. 

Однак, оскільки угода про асоціацію має необмеже-
ний термін дії, тоді як умови торгівлі й кон’юнктура сві-
тових ринків мають постійно змінюються, у статті 481 
угоди передбачена можливість її всебічного перегляду 
уже через п’ять років з дати набрання нею чинності, а 
також у будь-який інший час за взаємною згодою Сторін. 
Оскільки угода набула чинності з 01.01.2016 р., її перег-
ляд може і повинен розпочатися з 01.01.2021 р., оскільки 
поточні виклики, які стоять перед економікою України, 
у поєднанні із закладеними в угоду вузькими місцями 
щодо доступу на ринки ЄС «чутливої» продукції укра-
їнського виробництва стримують розвиток вітчизняної 
економіки та гальмують процеси економічної інтеграції 

Федерацією роботодавців України (ФРУ) проведено комплексне дослідження 
з визначення актуальних проблем, поточних напрямів та стратегічних меха-
нізмів удосконалення торговельно-економічних відносин України з ЄС. Під-
ставою для підготовки звіту стало завершення першого п’ятирічного терміну 
з дати набуття чинності економічної частини угоди про асоціацію між Украї-
ною та ЄС (2016–2020 рр.), що відкриває можливість для всебічного перегляду 
положень даної угоди з огляду на нові реалії розвитку вітчизняної економіки 
та глобальні зміни у світовому господарстві.

ВСТУП
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сторін. До того ж, розгортання глобальних торгових війн 
між США, Китаєм та ЄС вдарили рикошетом по інтере-
сам вітчизняних виробників, зокрема у секторі чорної 
металургії, що суперечить основоположним принципам, 
закладеним в угоді про асоціацію України з ЄС.

Поряд з цим, постають виклики докорінної ревізії умов 
доступу продукції з України на європейський ринок у 
результаті можливості запровадження в ЄС так званого 
European Green Deal, покликаного радикально змен-
шити екологічне навантаження виробництва й торгівлі, 
у тому числі шляхом обмеження імпорту з третіх країн 
енергоємної продукції за допомогою механізму кар-
бонового коригування імпорту продукції. Окреслені 
виклики обумовлюють актуальність невідкладного запо-
чаткування переговорів щодо перегляду як положень 
самої угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної 
торгівлі, так і ширшого кола питань, які формуватимуть 
режим двосторонньої торгівлі між Україною і ЄС уже в 
найближчому майбутньому.

Перший розділ
Дане дослідження покликане визначити положення 
угоди про асоціацію, що потребують перегляду та 
обґрунтувати конкретні зміни, які доцільно внести в 
текст угоди. Поряд з цим досліджуються й механізми 
внутрішньої промислової та зовнішньоекономічної 
політики держави, яких потребує вітчизняний бізнес 
для формування та підтримки конкурентних позицій 
на європейському й інших зовнішніх ринках. Для вирі-
шення цих завдань у першому розділі проаналізовано 
динаміку і структурні зрушення в товарообміні України 
та ЄС у періоди до та після радикальної лібералізації 
торгівлі між ними. Визначено основні здобутки і виклики 
для вітчизняних секторів економіки, які постали у зв’язку 
зі зміною режиму торгівлі з країнами ЄС. Окрему увагу 
приділено особливостям торгівлі продукцією, щодо якої 
ЄС запровадив безмитні тарифні квоти.

Другий розділ
Розділ містить результати опитування вітчизняних екс-
портерів до ЄС за низкою ключових галузей еконо-
міки, а також експертів з міжнародної торгівлі щодо 
актуальних проблем доступу української продукції на 
європейські ринки. Одержані шляхом анкетування 
відповіді узагальнені за основними перешкодами в 
торгівлі та рекомендаціями щодо їхнього усунення. 
До кожної розглянутої галузі подано інформаційні 
довідки з детальною інформацією щодо розвитку тор-
говельних відносин з ЄС та попиту європейських спо-
живачів на відповідну продукцію з третіх країн.

Третій розділ
З використанням новітніх методик здійснено аналіз 
перспективних напрямів та можливостей активізації 
зовнішньоторговельних відносин України з ЄС за умов 
оптимізації режиму двосторонньої торгівлі та застосу-
вання комплексних механізмів і заходів державної під-
тримки виробничо-експортного потенціалу у вітчизняній 
практиці. Зокрема, узагальнено так званий невикориста-
ний експортний потенціал з України до країн ЄС і Західної 
Європи, оцінений за методикою ITC. За оцінками еко-
номічної складності продукції та набутих конкурентних 
переваг України ідентифіковано перспективні товарні 
групи для диверсифікації вітчизняних експортних поста-
вок до країн ЄС на засадах переходу від сировинного 
експорту до спеціалізації на середньо- і високотехноло-
гічній продукції з високим рівнем обробки та доданої 
вартості. Також окреслено загальні перспективи замі-
щення на європейському ринку китайських товарів про-
дукцією українського виробництва.

Четвертий розділ
Узагальнено конкретні зміни, які доцільно внести до 
чинної редакції угоди про поглиблену та всеосяжну ЗВТ. 
Поряд з цим визначено ключові напрями удосконалення 
інституційних механізмів державної підтримки вітчиз-
няних експортерів, серед яких експортно-кредитне 
агентство, торговельні представництва, індустріальні 
парки, технічні імпортери тощо. З використанням мето-
дів економіко-математичного моделювання, дано оцінку 
імовірним ефектам у разі активізації торговельно-еконо-
мічних відносин між Україною і ЄС на нових договірних 
засадах.

Представлене дослідження охоплює широкий спектр 
проблем торговельної співпраці України з ЄС, які  — з 
огляду на доступність статистичної інформації, пере-
ваги та недоліки обраних методів дослідження, часові й 
ресурсні обмеження та вплив інших чинників — знайшли 
різну глибину опрацювання і представлення результатів 
аналізу. Водночас результати опитування вітчизняних 
виробників дозволили виявити низку проблем з досту-
пом на ринок ЄС, які не пов’язані ні з положеннями угоди 
про асоціацію, ні з інституційними механізмами держав-
ної підтримки експорту в Україні та потребують прове-
дення окремих досліджень для їх детального вивчення. 
Відтак, не претендуючи на вичерпність, дана робота 
висвітлює сучасний стан торговельно-економічних від-
носин України з країнами ЄС та окреслює інструменти, 
напрями і перспективи їх оптимізації, у тому числі в кон-
тексті перегляду положень угоди про поглиблену і все-
осяжну зону вільної торгівлі.
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РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬО ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН МІж УКРАЇНОЮ ТА ЄС В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ДОСТУПУ НА РИНКИ СТОРІН

Товарна і географічна 
структура торгівлі з ЄС 
у 2008–2019 рр.

Починаючи з 2014 р., у географічній структурі зовніш-
ньої торгівлі України відбулися докорінні зрушення. 
До цього близько чверті вітчизняного експорту това-
рів спрямовувалось до країн ЄС*, близько третини — 
на ринки країн СНД, решта — до інших країн світу. 
Протягом 2014–2019 рр. цей розподіл змінився у сто-
рону суттєвого зниження частки країн СНД і посту-
пового збільшення часток ЄС та інших країн світу 
(рис. 1.1).

* Тут і надалі під ЄС розуміється об’єднання з 28 країн включно з Великобританією.

Ця зміна у структурі експортних товаропотоків України 
стала результатом взаємодії трьох пов’язаних факторів:

• надання Євросоюзом Україні автономних торгових 
преференцій у  2014  р. та набуття чинності угоди 
про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі 
як складової угоди про асоціацію у 2016 р., що пев-
ною мірою розширило доступ вітчизняної продукції 
на європейський ринок;

• закриття російського ринку для вітчизняних вироб-
ників продовольчої та промислової продукції та 
обумовлена цим часткова переорієнтація експорт-
них товаропотоків на ринки країн ЄС й інших країн 
світу (зокрема, країн Південної і Східної Азії);

РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬО ТОРГОВЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 
В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ДОСТУПУ 
НА РИНКИ СТОРІН

Рис. 1.1. Географічна структура товарного експорту України за трьома основними блоками країн — 
ЄС, СНД і решта країн світу у 2008–2019 рр.
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• загострення системної кризи та макроекономічних 
проблем у  зв’язку зі складнощами знаходження 
альтернативних ринків збуту (на заміну втраченому 
російському) для багатьох виробників машино-
будівної продукції та внаслідок часткової руйнації 
промислового потенціалу на тимчасово непідкон-
трольних територіях ОРДЛО.

Відтак у 2015 р. зростання частки країн ЄС у товарному 
експорті України відбувалося на тлі скорочення вартіс-
них обсягів експорту до відповідних країн на 23,5% — 
з 17,0 до 13,0 млрд дол. США (рис. 1.2).

Тільки у 2018 р. вітчизняний експорт товарів до ЄС сягнув 
20,2 млрд дол. США, перевищивши історичний максимум 
у 18,3 млрд що мав місце у 2008 р. У 2019 р. товарний екс-
порт з України до ЄС склав 20,5 млрд дол. США, імпорт — 
22,8 млрд що на 13,0% менше ніж у докризовий 2013 р. 
(26,2 млрд). Протягом усього досліджуваного періоду Укра-
їна зберігає негативне сальдо торгівлі з ЄС, втім з 2014 р. 
воно значно скоротилося. Якщо впродовж 2008–2013 рр. 
імпорт товарів з ЄС перевищував експорт до цих країн 
на 5,9–10,6 млрд дол. США, то протягом 2014–2019 рр. 
даний діапазон зменшився до 0,3–2,3 млрд а коефіцієнт 
покриття імпорту експортом зріс з 0,62–0,70 до 0,87–0,98, 
що засвідчує зростання ефективності торгівлі з країнами 
ЄС у контексті впливу на платіжний баланс. Хоча, безу-

мовно, зменшення негативного сальдо відбулося, зокрема 
й унаслідок стрімкої девальвації валюти та падіння купі-
вельної спроможності українського населення, що обме-
жило попит на продукцію з ЄС.

Нові умови доступу українських товарів на європейські 
ринки у поєднанні зі зрушеннями у структурі промис-
лового потенціалу України (як через внутрішні кризові 
явища, так і внаслідок трансформації попиту і пропозиції 
на глобальних ринках) призвели також до зміни товарної 
структури вітчизняного експорту до ЄС (рис. 1.3).

Основу українського товарного експорту до ЄС у 2008 р. 
склала продукція чорної металургії (31,1%) — напівфабри-
кати, плоский прокат, прутки та бруски з вуглецевої сталі, 
феросплави, чавун та ін. У 2019 р. ця частка знизилась до 
19,5%, вартісні обсяги експорту порівняно з 2008 р. були на 
25,5% меншими (фізичні — меншими на 4,6%). Зменшення 
експорту відбулося за більшістю підгруп товарів чорної 
металургії за винятком плоского прокату.

Натомість у період 2008–2019 рр. в експорті до ЄС 
зросли частки продукції сільського господарства (з 13,5 
до 20,5%) та рослинних жирів (з 3,6 до 6,7%). Основу 
цього зростання склали поставки зернових культур, 
а саме — кукурудзи, вітчизняний експорт якої до ЄС 
збільшився майже у 12,9 разів — з 1,18 млн т у 2008 р. 

Рис. 1.2. Динаміка зовнішньої торгівлі товарами України з ЄС у 2008–2019 рр.

ПРИМІТКА: Дані у 2014–2019 рр. без урахування так званих реверсних поставок природного газу, що офіційно обліко-

вуються як імпорт з ЄС.
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до 15,25 млн т у 2019 р. (Слід зазначити, що експорт 
пшениці, навпаки, впав у 2,6 разів — з 2,76 до 1,07 млн т). 
Також значно зріс експорт натурального меду, корму для 
тварин і фруктових соків. Основу збільшення частки рос-
линних жирів склало зростання експорту соняшникової 
олії у 3,9 разів — з 489 тис. т до 1904 тис. т. Суттєво збіль-
шився й експорт відходів з виробництва олії, зокрема 
макухи з насіння соняшнику.

Статистика вказує на збільшення в експорті до 
ЄС частки машинобудівної продукції з 11,4 до 
14,4%. Однак це відбулося переважно за рахунок 
істотного зростання поставок всього за двома 
товарними позиціями:

1) комплекти проводів для свічок запалювання та комп-
лекти проводів інших типів, що використовуються 
в транспортних засобах (код 854430 за HS);

2) електроводонагрівачі для приготування кави або 
чаю (код 851671 за HS).

Вітчизняний експорт до ЄС комплектів проводів 
для транспортних засобів у 2019 р. склав понад 
1,35 млрд дол. США, що перевищило рівень 2008 р. 
понад утричі. На цю товарну позицію у 2019 р. припало 
майже 48,0% експорту всієї продукції машинобудування 
до ЄС. Необхідно принципово зазначити, що даний екс-
порт не відображає потенціал розвитку українського 

машинобудування, тому що він здійснюється переважно 
дочірніми підприємствами автовиробників з ЄС. По суті, 
він є результатом втілення стратегії європейських компа-
ній, що віддали Україні на аутсорсинг окрему виробничу 
функцію в процесі виготовлення авто, щоб використати 
переваги економії на робочій силі та масштабах вироб-
ництва. Цей експорт майже повністю перебуває під 
контролем європейських ТНК та є виключно складо-
вою їх внутрішньо- корпоративних ланцюгів постачань.

Експорт електроводонагрівачів з України до ЄС у 2019 р. 
склав 209,3 млн дол. США, тоді як у 2008 р. він був прак-
тично відсутнім. Його поява стала результатом втілення 
українськими виробниками стратегії заміщення китай-
ської продукції на внутрішньому і європейському рин-
ках побутових електроприладів, що буде детальніше 
розглянута нижче.

За більшістю інших товарних груп сектору машинобуду-
вання український експорт до ЄС у 2019 р. був значно 
нижчим ніж у 2008 р.: для прикладу, вартісні обсяги 
експорту частин до залізничних локомотивів та рухомого 
складу були нижчими на 8,1%, запчастин до мобільних 
телефонів — на 27,1%, частин до автотранспортних засо-
бів — на 41,2%, трансмісійних валів — на 68,4%. Майже 
повністю припинився експорт до ЄС діодів, транзисторів 
та напівпровідників, залізничних вагонів, локомотивів, 
літаків, вантажних автомобілів, вантажно- пасажирських 
і риболовецьких суден.

Рис. 1.3. Структура товарного експорту з України до ЄС у 2008 та 2019 рр.,%
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Таким чином, хоча Україна формально збільшила екс-
порт машинобудівної продукції до ЄС у 2008–2019 рр., 
він став набагато менш диверсифікований та втратив 
низку товарних позицій, які охоплюють складну, висо-
котехнологічну й готову продукцію з високим рівнем 
доданої вартості, продукцію, що слугувала результатом 
діяльності саме національного промислового комп-
лексу України, а не підрозділів іноземних корпорацій 
на її території, продукцію, виробництво якої формувало 
складну систему внутрішньогалузевих зв’язків у межах 
національної економіки на противагу тій, що повністю 
«вплетена» у ланцюги постачань ТНК і не призводить 
до відчутного мультиплікативного ефекту у суміжних 
галузях вітчизняного виробництва.

Порівняння структури вітчизняного товарного експорту 
до ЄС у 2008 і 2019 рр. засвідчує зростання частки заліз-
них руд і концентратів з 8,1 до 10,4%. У 2019 р. Україна 
поставила на ринки ЄС 16,4 млн т залізних руд і кон-
центратів, що на 38,0% більше ніж у 2008 р. (11,9 млн т).

Важливою зміною у товарній структурі українського 
експорту до країн ЄС є також зниження частки продукції 
хімічної галузі протягом досліджуваного періоду з 6,1 до 
3,3%, що відбулося переважно за рахунок зменшення 
експорту добрив на 67,6% у вартісному вираженні 

* Продукція переробної промисловості тут відповідає групі Manufactured goods за класифікацією ЮНКТАД.

(у фізичному вираженні експорт добрив зменшився 
на 45,0% — з 507,5 до 228, 3 тис. т). Значного падіння 
зазнав експорт продуктів органічної та неорганічної 
хімії, різноманітної хімічної продукції.

В цілому український експорт продукції переробної 
промисловості до ЄС (без урахування харчової промис-
ловості)* протягом 2008–2013 рр. скоротився з 11,1 до 
8,7 млрд дол. США, а протягом 2014–2019 р. збільшився 
до 10,5 млрд. Його частка у загальному товарному екс-
порті до ЄС поступово зменшувалась з 60,8% у 2008 р. 
до 52,0% у 2013 р. т до 51,3% у 2019 р. Зміни в структурі 
експорту продукції переробної промисловості з України 
до ЄС протягом 2008–2019 рр. за рівнем технологічності 
відображені на рис. 1.4.

Від часу лібералізації доступу вітчизняних виробників 
на ринок ЄС у 2014 р. спостерігається зростання частки 
ресурсоємних товарів у загальному експорті продукції 
переробної промисловості до ЄС з 14,5% у 2013 р. до 
22,5% у 2019 р. До ресурсоємної належить продукція, 
у собівартості якої зазвичай відсутні будь-які витрати на 
науково- дослідні й дослідно- конструкторські роботи 
(НДДКР) чи на придбання патентів, ліцензій, ноу-хау для 
використання технічних рішень. У випадку вітчизняного 
експорту до ЄС такою продукцією стали меблі, клеєна 

Рис. 1.4. Структура експорту товарів переробної промисловості з України до ЄС за рівнем 
технологічності у 2008–2019 рр.
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фанера й інша продукція деревообробної промисловості, 
поставки якої зросли у понад три рази — з 328,1 млн дол. 
США у 2013 р. до 1013,8 млн у 2019 р. Таке зростання, 
імовірно, відбулося завдяки запровадженню тимчасового 
мораторію на експорт з України необроблених лісоматері-
алів у 2015 р., адже ввізні мита зі сторони ЄС на вітчизняну 
деревообробну продукцію були скасовані ще з часу вступу 
України до СОТ у 2008 р. Збільшенню частки ресурсоємної 
продукції у структурі вітчизняного експорту до ЄС протя-
гом 2014–2019 рр. сприяло також нарощення поставок 
взуття, виробів з текстилю і деяких предметів одягу.

Скорочення частки низькотехнологічної продукції 
у структурі українського експорту до ЄС протягом 
2013–2019 рр. з 60,7 до 51,0% відображає зменшення 
поставок на європейські ринки вітчизняних чорних мета-
лів у даний період.

Позитивним аспектом структури вітчизняного експорту 
переробних товарів до ЄС є зростання у ній частки про-
дукції середніх технологій до 16,0% у 2019 р. порівняно 
з 13,9% у 2013 р. та 8,7% у 2008 р. Це зростання обумов-
лене передусім поставками електроводонагрівачів для 
приготування кави або чаю, підшипників і окремих видів 
електрообладнання (акумуляторів, електроприладів для 
двигунів, сигналізаційного устаткування тощо).

Високотехнологічна продукція становить найменшу 
частку в українському експорті переробних това-
рів до ЄС та має тенденцію до зниження. У 2019 р. 
вона складала 10,5%, тоді як у 2013 р. сягала 12,1%, 
а в 2008 р. — 15,3%. Ця негативна динаміка спричинена 
передусім падінням експорту продукції авіакосмічної 
галузі, складних хімічних сполук, полімерних матері-
алів, телекомунікаційного обладнання.

В цілому, серед топ 20-ти товарних позицій вітчизня-
ного експорту до ЄС за високим рівнем дезагрега-
ції (HS6) п’ять охоплюють сільгоспсировину (насіння 
ріпаку, макуха, соєві боби, кукурудза, пшениця), де 
беззаперечне лідерство має кукурудза з вартісними 
обсягами поставок у понад 2,56 млрд євро та часткою 
в 12,9%; ще шість включають продукцію первинної 
обробки у металургійній (різні напівфабрикати з вуг-
лецевої сталі, плоский прокат, феросилікомарганець, 
чавун) та харчовій (соняшникова олія) промисловості; 
три товарні позиції охоплюють продукцію деревоо-
бробки (листи для облицювання, лісоматеріали розпи-
ляні); по дві позиції припадає на залізорудну сировину 
та енергоресурси; лише дві позиції належать до групи 
електричних машин та обладнання — комплекти прово-
дів для транспортних засобів та електроводонагрівачі 
для приготування кави або чаю (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Топ 20 товарних позицій (HS6) в експорті України до ЄС у 2019 р.

ДжЕРЕЛО: EU trade since 1988 by HS6 / Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/ international- trade-in-goods/data/

database.
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Структура товарного імпорту з ЄС в Україну носить 
принципово інший характер. По-перше, вона є значно 
більш диверсифікованою, по-друге, в імпорті переважає 
продукція машинобудування та хімічної галузі. У 2019 р. 
порівняно з 2008 р. в товарному імпорті з ЄС до України 
скоротилася частка машинобудівної продукції з 40,2% 
до 31,5%, водночас зросли частки товарів хімічної галузі 
(з 18,5% до 22,3%) і паливно- енергетичного комплексу 
(з 6,9% до 13,9%) (рис. 1.6).

Це пов’язано насамперед з падінням імпорту автотран-
спортних засобів у понад 2 рази (з 4,03 млрд дол. США 
у 2008 р. до 1,99 млрд дол. США у 2019 р.), зростанням 
імпорту добрив і засобів захисту рослин у 2,8 рази і ста-
більними обсягами імпорту фармацевтичних препаратів 
й органічних хімічних сполук на тлі загального зниження 
імпорту з 28,9 до 24,5 млрд дол. США.

Основу машинобудівного імпорту з ЄС в Україну 
попри негативну динаміку досі складають легкові 
автомобілі і частини до них, електричні напівпровід-

ники й електрична апаратура, трактори та різнома-
нітні машини для збирання й обмелу сільгоспкультур, 
мобільні телефони, комп’ютерне обладнання. Серед 
продукції ПЕК значну частку в імпорті становлять про-
дукти нафтопереробки — легкі та середні дистиляти 
нафти. Основу імпорту різних промислових товарів 
складає папір і вироби з нього, хоча вартісні обсяги 
його поставок з ЄС в Україні у 2008–2019 рр. ско-
ротились на 27,6%. Істотне падіння спостерігається 
в імпорті меблів, продукції деревообробки, предметів 
одягу. У той же час зріс імпорт гумових, текстильних 
та шкіряних виробів.

Частка товарів переробної промисловості (за винятком 
харчової) у імпорті з ЄС в Україну у 2008 р. сягала 80,8%, 
дещо скоротилася під час економічної кризи та запо-
чаткування практики реверсних поставок природного 
газу у 2014–2015 рр. (64,9–67,3%) і поступово зросла 
до 73,6% у 2019 р. За рівнем технологій в імпорті з ЄС 
в Україну переважає переробна продукція середніх та 
високих технологій (рис. 1.7).

Рис. 1.6. Структура товарного імпорту України з ЄС у 2008 та 2019 рр.,%

ПРИМІТКИ: 1. Товарна група «Різні промислові товари» охоплює продукцію деревообробної, паперової, текстильної, 

хутряної, металургійної галузей виробництва.

2. Дані за 2019 р. без урахування так званих реверсних поставок природного газу, що офіційно обліковуються як імпорт з ЄС.

ДжЕРЕЛО: UNCTAD Stat. Merchandise trade matrix — exports of individual economies in thousands United States dollars, 

annual. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx.
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Рис. 1.7. Структура імпорту товарів переробної промисловості з України до ЄС за рівнем 
технологічності у 2008–2019 рр.

ДжЕРЕЛО: UNCTAD Stat. Merchandise trade matrix — imports of individual economies in thousands United States dollars, 

annual. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx.

Рис. 1.8 Топ 20 товарних позицій (HS6) в імпорті України з ЄС у 2019 р.

ДжЕРЕЛА: EU trade since 1988 by HS6 / Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/ international- trade-in-goods/data/

database.
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Як видно, структура українського імпорту переробної 
продукції з ЄС за рівнем технологічності протягом дослі-
джуваного періоду залишається в цілому незмінною. 
Лише у кризові періоди (2009 р., 2014–2015 рр.) дещо 
зменшується частка продукції середніх технологій за 
рахунок високотехнологічних товарів. Це пояснюється 
кризовим просіданням попиту на легкові автомобілі, 
частини до них та різноманітне механічне обладнання, 
що формує основу імпорту середніх технологій з ЄС 
в Україну. Водночас попит на такі високотехнологічні 
товари, як медикаменти і фармацевтичні препарати, 
вироби з пластмас, засоби захисту рослин, засоби гігієни 
піддається значно меншим коливанням навіть у пері-
оди девальвації національної валюти і викликаних цим 
макроекономічних проблем. Це засвідчує певний рівень 
імпортозалежності української економіки у торгівлі з ЄС.

Аналіз вітчизняного імпорту з ЄС за високим рівнем деза-
грегації товарних позицій свідчить, що у 2019 р. з-поміж 
топ 20-ти таких позицій одинадцять належали до продук-
ції машино- і приладобудування. Це, зокрема, легкові та 
вантажні авто, мобільні телефони, напівпровідники, ізо-
льовані електричні кабелі й ізолювальна арматура до них, 
неопромінені паливні твели, зернозбиральні комбайни та 
вітроенергетичні установки тощо (рис. 1.8).

П’ять позицій належать до товарів хімічної та пов’язаних 
з нею галузей промисловості — лікарські засоби, засоби 

захисту рослин (фунгіциди, гербіциди), добрива і вироби 
з пластмас. Необхідно наголосити на зміні позицій Укра-
їни у двосторонній торгівлі з ЄС добривами: якщо ще 
у 2008 р. вітчизняний експорт добрив до ЄС стано-
вив 194,1 млн дол. США при імпорті 40,0 млн то вже 
у 2019 р. добрив було експортовано на 68,3 млн дол. 
США, тоді як імпорт сягнув 209,8 млн. Таким чином, 
Україна з нетто- експортера добрив перетворилась 
на їх нетто- імпортера. Динаміка зростання особливо 
проявилась, починаючи з 2014 р., коли імпорт добрив 
з ЄС у вартісному вираженні протягом п’яти років зріс 
у 6,2 рази — з 34,1 до 209,8 млн дол. США.

Решта найбільших товарних позицій у вітчизняному 
імпорті з ЄС — це електроенергія, продукти нафтопе-
реробки (бензин, дизельне пальне) та різні харчові 
продукти.

За географічною структурою зовнішньої торгівлі найбіль-
шими партнерами України по товарному експорту наразі є 
Польща, Італія, Німеччина, Нідерланди, Угорщина (рис. 1.9).

До Польщі Україна у 2019 р. експортувала переважно 
залізорудну сировину, чорні метали, продукцію дерево-
обробки, комплекти проводів, соняшникову олію, меблі. 
Вітчизняний експорт до Італії сконцентрований на чорних 
металах, частка яких склала 54,3% усіх товарних поста-
вок у цю країну за 2019 р. Вагому частку в експорті до 

Рис. 1.9. Географічна структура товарного експорту України до ЄС у 2008 та 2019 рр., млн дол. США

ДжЕРЕЛО: UNCTAD Stat. Merchandise trade matrix — exports of individual economies in thousands United States dollars, 

annual. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx.
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Італії становлять і зернові культури. Експорт до Німеччини 
складається переважно з комплектів проводів, ріпаку, 
залізорудної сировини, предметів одягу, зернових куль-
тур та чорних металів. До Нідерландів Україна постачає 
насамперед зернові культури і соняшникову олію, меншою 
мірою чорні метали та ріпак. В Угорщині концентрується 
майже весь вітчизняний експорт до ЄС електричних водо-
нагрівальних пристроїв, вагому частку становлять також 
комплекти проводів, залізні руди і концентрати, телеко-
мунікаційне обладнання, електроенергія, чорні метали.

Географія вітчизняного експорту товарів до країн ЄС 
залишається доволі диверсифікованою. У 2019 р. на 
найбільшого партнера (Польщу) припало 13,0% експорт-
них поставок, тоді як у 2008 р. на найбільшого партнера 
(Італію) — 15,9%. У 2019 р. частка Італії становила 11,6%, 
Німеччини — 11,5%, Нідерландів — 8,9%, Угорщини — 7,5%, 
Іспанії — 7,2%. Частки решти країн ЄС не перевищували 5%.

За вартісними обсягами вітчизняного експорту у 2019 р. 
спостерігався ряд країн ЄС, поставки до яких були мен-
шими ніж у 2008 р. До них належать Словаччина, Італія, 
Болгарія, Австрія та ін.

Найбільшими партнерами України по імпорту товарів 
серед країн ЄС у 2019 р. були Німеччина, Польща, Іта-
лія, Франція, Угорщина (рис. 1.10). З Німеччини Україна 
імпортує переважно сільгосптехніку, легкові і вантажні 
авто, електричне устаткування, електророзподільне 
обладнання, інсектициди, вироби з пластмас, фармаце-
втичні препарати, засоби гігієни. Імпорт з Польщі склада-
ється передусім з транспортних засобів, різноманітного 
промислового обладнання, продуктів харчування, 
паперу, коксу, виробів з металу, текстилю. Основою 
імпорту з Італії є лікарські засоби та продукція приладо-
будування. З Франці Україна імпортує переважно засоби 
захисту рослин, фармацевтичну продукцію, засоби гігі-
єни, легкові автомобілі. З Угорщини здійснюється імпорт 
передусім електричного устаткування, легкових автомо-
білів, продуктів харчування, гумових виробів і ін.

На противагу експорту, географія імпорту України з ЄС 
значною мірою сконцентрована на Німеччині (22,7%) та 
Польщі (16,7%). Якщо у вітчизняному експорті у 2019 р. 
на трьох найбільших партнерів з ЄС припало 36,1% 
товарних поставок до цього об’єднання, то в імпорті 
відповідна частка сягає 48,0%.

Рис. 1.10. Географічна структура товарного імпорту України до ЄС у 2008 та 2019 рр., млн дол. США

ПРИМІТКА: Дані у 2019 р. без урахування так званих реверсних поставок природного газу, що офіційно обліковуються 

як імпорт з ЄС.

ДжЕРЕЛО: UNCTAD Stat. Merchandise trade matrix — exports of individual economies in thousands United States dollars, 

annual. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx.
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Як було зазначено, Україна у 2019 р. не досягнула вартісних 
обсягів імпорту товарів з ЄС рівня 2008 р. Відтак у розрізі 
країн імпорт також залишався нижчим за більшістю членів 
ЄС, за винятком Литви та Іспанії. Близько 70% вітчизняного 
імпорту з Литви у 2019 р. склали нафтопродукти. Вагому 
частку становили також добрива та полімери у первинних 
формах. Основу імпорту з Іспанії становили інсектициди, 
транспортні засоби, фрукти та овочі.

У 2019 р. Україна мала позитивне сальдо зовніш-
ньої торгівлі товарами з 14 членами ЄС. Найбільші 
обсяги цього сальдо були з Нідерландами (понад 
1,12 млрд дол. США), Іспанією (652,6 млн, Угорщиною 
(435,0 млн, Італією (416,7 млн та Румунією (358,9 млн,. 
Найвищі співвідношення між обсягами експорту та 
імпорту спостерігалися у торгівлі з Португалією (товар-
ний експорт перевищив імпорт у 3,79 разів), Нідерлан-
дами (у 2,62 рази), Кіпром (в 1,87 разів) і Латвією (в 1,81 
рази). З рештою 14 країнами ЄС Україна мала негативне 
сальдо торгівлі товарами, серед яких особливо виді-
ляється Німеччина, імпорт з якої перевищив вітчизня-
ний експорт до цієї країни на понад 2,8 млрд дол. США 
(рис. 1.11).

Найнижчі співвідношення між обсягами експорту й 
імпорту товарів серед країн ЄС Україна мала зі Шве-
цією, Словенією і Фінляндією, у торгівлі з якими експорт 
покрив лише 16–17% імпорту.

Рис. 1.11. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами України з країнами ЄС у 2019 р.

ПРИМІТКА: Дані без урахування так званих реверсних поставок природного газу, що офіційно обліковуються як імпорт з ЄС.

ДжЕРЕЛО: UNCTAD Stat. Merchandise trade matrix — exports & imports of individual economies in thousands United States 

dollars, annual. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/report Folders.aspx.
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Використання безмитних 
тарифних квот

Для деякої сільськогосподарської, харчової і хімічної про-
дукції угодою про асоціацію між Україною та ЄС передба-
чено часткову лібералізацію торгівлі в межах безмитних 
тарифних квот. ЄС встановив безмитні тарифні квоти ЄС 
для 36 видів товарів, причому по 4 видах встановлено 
додаткові квоти (таким чином, надано 40 тарифних квот). 
Відповідно до умов поглибленої та всеосяжної ЗВТ, для 
окремих тарифних квот передбачено поступове збіль-
шення обсягу протягом 2017–2021 рр. (Додаток А).

З 1 жовтня 2017 р. ЄС на 3 роки запровадив тимчасові 
додаткові безмитні тарифні квоти на сільськогосподар-
ську і харчову продукцію, що користується найбільшим 
попитом, в рамках тимчасових додаткових торгових 
преференцій для України. Зокрема, були збільшені такі 
квоти на такі товари: мед, ячмінна крупа, оброблені 
томати, виноградний сік, овес, кукурудза, м’яка пшениця, 
ячмінь. Більшість тимчасових безмитних квот почали 
діяти з 1 жовтня 2017 р., крім квот на пшеницю, кукуру-
дзу та ячмінь, які запроваджені з 1 січня 2018 р.

Українські експортери активно використовують можливо-
сті безмитного експорту до ЄС в рамках основних, додат-
кових і тимчасових тарифних квот. У 2019 р. здійснено 
поставки за 32 з 40 тарифних квот, 12 з яких використані 
у повному обсязі та 1 вичерпана більш ніж на 95% (у 2018 р. 
використовувались можливості в рамках 32 тарифних квот, 

* Безмитні тарифні квоти та їхнє використання / Євроінтеграційний портал.  URL: http://eu-ua.org/zona-vilnoi-torhivli/bezmytni-taryfni-kvoty-ta-yihnie-vykorystannia

у 2017 р. — у рамках 29 тарифних квот, а у 2016 р. — у рамках 
26 тарифних квот).

У 2019 р. повністю вичерпано тарифні квоти на натураль-
ний мед, оброблені томати, вершкове масло та молочні 
пасти, ячмінну крупу, пшеницю (зерно, борошно і гранули), 
кукурудзу (зерно, борошно і гранули) м’ясо птиці (основна), 
яблучний та виноградний соки, цукор, крохмаль, обро-
блений крохмаль, а також продукти переробки солоду та 
крохмалю. Вітчизняний експорт в ЄС крохмалю, обробле-
ного крохмалю та продуктів його переробки обмежився 
обсягами квот, тоді як за рештою 9-ма товарними групами 
обсяги експорту перевищили встановлені квоти, незва-
жаючи на обкладання митом при ввезенні до ЄС. (Вста-
новлення безмитних тарифних квот не означає заборону 
на експорт понад обсяги квоти. Вітчизняні експортери 
можуть без обмежень постачати товари і понад тарифну 
квоту, проте ці обсяги підпадають під загальний режим 
оподаткування імпорту ввізним митом).

Значною мірою були вичерпані квоти на оброблену про-
дукцію з зернових (99,5%), яйця і альбуміни (84,5%), солод 
і пшеничну клейковину (90,3%), ячмінь (80,4%), часник 
(78,6%), висівки, відходи та залишки (72,3%), додаткову 
квоту на яйця та альбуміни (63,0%)*. В цілому, вітчизняними 
експортерами у 2019 р. частково були вичерпані 20 без-
митних тарифних квот, наданих зі сторони ЄС. Експорт за 
рештою 8 квотами (оброблена продукція з масла, сорбітол, 
додаткова квота на гриби, яловичина, свинина, баранина) 
не розпочався, оскільки Україна досі не отримала дозвіл 
експортувати відповідну продукцію до ЄС (рис. 1.12).

Рис. 1.12. Використання безмитних тарифних квот на поставку вітчизняної продукції до ЄС у 2016–2019 рр.

ДжЕРЕЛО: Таран С. Час переглядати: як Україні вести діалог з ЄС про збільшення безмитних квот / Європейська правда. 

URL: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/05/25/7110262/
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За низкою товарних позицій вітчизняний експорт до 
ЄС значно перевищує встановлені обсяги тарифних 
квот. До них належать кукурудза (зерно, борошно та 

гранули), натуральний мед, яблучний та виноградний 
соки, оброблені томати та м’ясо птиці (рис. 1.13).

Рис. 1.13-1. Поставки з України до ЄС в рамках та понад обсяги безмитних тарифних квот  
у 2017–2019 рр.

ПРИМІТКА: Можлива деяка похибка у даних щодо експорту понад тарифну квоту у зв’язку з відсутністю достатнього 

рівня дезагрегації статистичних даних.

ДжЕРЕЛА: 1. EU trade since 1988 by HS6 / Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/ international- trade-in-goods/

data/database.

2. Безмитні тарифні квоти та їх використання / Євроінтеграційний портал. URL: http://eu-ua.org/zona-vilnoi- torhivli/bezmytni- 

taryfni-kvoty-ta-yihnie- vykorystannia.

3  Tariff quota consultation: Ukraine / European Commission. URL: https://ec.europa.eu/taxation_ customs/dds2/taric/quota_

consultation.jsp? Lang=en&Origin=UA&Code=&Year=2019&Critical=&Status=&Expand=true.
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Так, у 2019 р. для кукурудзи експорт понад квоту 
(14,07 млн т) перевищив безмитний експорт в рамках 
основної і тимчасової квот (сумарно 1,175 млн т) у майже 
12,0 разів попри те, що ввізне мито на зерно кукурудзи, 
завезене понад квоту, становило 94 євро/т, а на крупи 
і борошно з неї сягало 173 євро/т. Так само обсяг експорт-
них поставок з України до ЄС натурального меду, що був 
увезений понад квоту (36,9 тис. т), перевищив сумарний 
обсяг тимчасової й основної квот (8,1 тис. т) у 4,6 разів. Для 

м’яса птиці відповідне співвідношення склало 4,5 рази, 
для оброблених томатів — 2,4 рази, для яблучного і вино-
градного соків — 1,7 рази. У зв’язку з цим, актуальності 
набуває питання перегляду відповідних тарифних квот у бік 
збільшення або повне їх скасування із запровадженням 
безмитного режиму поставок вказаної вітчизняної про-
дукції до ЄС. Хоча тарифні квоти не зупиняють вітчизня-
ний експорт до ЄС кукурудзи, пшениці, м’яса птиці, меду, 
соків, вершкового масла, оброблених томатів і цукру, все ж 

Рис. 1.13-2. Поставки з України до ЄС в рамках та понад обсяги безмитних тарифних квот  
у 2017–2019 рр.
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доцільно збільшити та закріпити гарантовані можливості 
безмитного доступу даної продукції до ЄС в рамках зони 
вільної торгівлі на постійній основі. Це також дозволить 
позбутися невизначеності, пов’язаної із запровадженням 
для України тимчасових квот, які стали результатом спри-
ятливої оцінки кон’юнктури та жестом «доброї волі» з боку 
ЄС, а тому можуть бути безповоротно скасовані по закін-
ченні виділеного для них періоду дії.

Не менш актуальним видається перегляд у бік збіль-
шення тарифних квот для крохмалю, обробленого кро-
хмалю і солодового крохмалю, оскільки експорт даної 
продукції з року в рік обмежується обсягами відповідних 
квот (у 2019 р. безмитна тарифна квота на оброблений 
крохмаль склала 1,6 тис. т, у 2020 р. — сягнула передба-
ченого в угоді про асоціацію з ЄС максимуму у 2,0 тис. т; 
для необробленого крохмалю встановлена незмінна 
квота у 20 тис. т, для солодового крохмалю — 2 тис. т). 
Отже, ввізні мита ЄС, що встановлені понад квотою, 
мають загороджувальний ефект і не дають виробникам 
відповідної продукції наростити обсяги поставок згідно 
сучасного стану виробничого та експортного потенці-

алу України. Ввізні мита на крохмаль у ЄС поза межами 
тарифної квоти перебувають у діапазоні 166–224 євро/т; 
на солодовий крохмаль встановлено комбіноване мито 
у 8,3% + 8,9–17,7 євро/т але не більше 12,8%, приблизно 
такі ж мита діють на продукти переробленого крохмалю.

Для товарних позицій, що є кандидатами на перегляд, 
важливо провести консультації з внутрішніми виробни-
ками та провести детальний аналіз, яким чином (збіль-
шення обсягу тарифної квоти / зниження ставки мита 
поза її межами / скасування як квоти, так і мита) і до 
якої міри доцільно збільшувати безмитний доступ на 
ринок країн ЄС. В рамках консультацій з ЄС необхідно 
зробити акцент на збільшенні безмитного доступу для 
українських товарів з вищим ступенем переробки.

Позиція вітчизняних виробників з даного питання 
та рекомендації щодо перегляду положень угоди 
про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі 
(ПВЗВТ) з ЄС, у тому числі в частині безмитних тариф-
них квот, узагальнюються у наступному Розділі цього 
дослідження.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСТУПУ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА 
РИНОК ЄС: ПОЗИЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ 
ВИРОБНИКІВ ТА ЕКСПЕРТІВ

Опитування експортерів й 
експертів, проведене “CMD-
Ukraine”

З метою оцінки впливу бар’єрів на шляху українського 
експорту до ЄС, що продовжують обмежувати поставки 
продукції з України на європейський ринок після набуття 
чинності угоди про асоціацію, а також задля визначення 
позиції представників бізнесу різних галузей щодо пере-
гляду положень цієї угоди було проведено опитування 
серед низки вітчизняних товаровиробників, які широко 
орієнтуються на європейський ринок збуту і представляють 
ключові (в контексті внеску у ВВП, зайнятість, експортні 
валютні надходження) сектори національної економіки 
України. Опитування передбачало надання розгорну-
тих відповідей на декілька запитань, серед яких були як 
загальні запитання, що стосувалися оцінки виробниками 
власних конкурентних позицій, лібералізації доступу на 
ринок ЄС, потреб у державній підтримці експорту та мір-
кувань щодо перегляду положень угоди про ПВЗВТ, такі 
і спеціальні запитання, що враховували специфіку галузі, 
до якої належать відповідні підприємства, та розкривали 
особливості поставок харчової продукції, використання 
безмитних тарифних квот, екологічні виклики та ін. Окремо 
проведено опитування експертів з міжнародного торго-
вого права щодо перспектив оптимізації умов і правил 
використання trade remedies — заходів торговельного захи-
сту (антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних мит, 
квот тощо) при формуванні режиму двосторонньої торгівлі 
між Україною і ЄС.

Результати опитування по кожному з учасників представ-
лені наступним чином: а) спершу надається інформаційна 
довідка про динаміку виробництва та експорту продукції 
відповідної галузі в ЄС до та після набуття чинності угоди 
про асоціацію, також наводяться загальні обсяги імпорту 
відповідної продукції країнами ЄС з третіх країн у 2019 р. 

і визначається місце та частка вітчизняних експортерів 
у задоволенні попиту європейських споживачів на дану 
продукцію; b) далі подається анкета з розгорнутими від-
повідями вітчизняного представника галузі, що експор-
тує свою продукцію до країн ЄС, на запитання, що були 
описані вище. Завершується даний розділ аналітичним 
підбиттям підсумків опитування з визначенням основних 
бар’єрів у торгівлі України з ЄС, найбільших проблем, 
що залишаються у вітчизняних виробників з доступом на 
європейський ринок, а також з узагальненням ключових 
положень угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної 
торгівлі з ЄС, щодо яких доцільно розпочати процедуру 
перегляду в інтересах українського бізнесу.

АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» — 
МОЛОКО ТА МОЛОЧНА ПРОДУКЦІЯ

Інформаційна довідка

Починаючи з  2016  р., Україна суттєво наростила 
експорт молока і  молочних продуктів до ЄС. 
Сукупний експорт молочних продуктів до ЄС 
у  2016  р. зріс у  7,8 разів до майже 3,5  млн дол. 
США, а у 2018 р. сягнув 25,5 млн дол. США, скоро-
тившись у 2019 р. до 19,1 млн дол. США (рис. 2.1).
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Рис. 2.1 Динаміка експорту з України до ЄС молока і молочної продукції у 2008–2019 рр., тис. дол. США

ПРИМІТКА: класифікація товарних груп на основі SITC.

ДжЕРЕЛО: UNCTAD Stat. Merchandise trade matrix — exports of individual economies in thousands United States dollars, annual. 

URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx.

Рис. 2.2 Динаміка імпорту з ЄС в Україну молока і молочної продукції у 2008–2019 рр., тис. дол. США

ДжЕРЕЛО: UNCTAD Stat. Merchandise trade matrix — exports of individual economies in thousands United States dollars, annual. 

URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx.
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Однак імпорт молочної продукції в Україну з ЄС залиша-
ється набагато більшим. За підсумками 2019 р. імпорт 
молочної продукції з ЄС сягнув 82,3 млн дол. США, що 
у 4,3 рази перевищило експорт (рис. 2.2).

У 2019 р. в Україні було вироблено та реалізовано 
близько 1,3 млн т молока і молочної продукції на суму 
майже 45,5 млрд грн (близько 1,75 млрд дол. США)*  
З них закордон реалізовано 115,9 тис. т (8,9% від фізич-
них обсягів виробництва) на суму 286,5 млн дол. США. 
На експорт до країн ЄС спрямовано 5,8 тис. т вітчизня-
ного молока і молочної продукції. Таким чином, частка 
ЄС у вартісних обсягах експорту відповідної продукції 
з України склала 6,6%, у фізичних обсягах — 5,0%. Най-
більші поставки вітчизняного молока у 2019 р. були 
здійснені до Китаю, Казахстану й Молдови. Вершкове 
масло поставлялося насамперед до Туреччини, Казах-
стану й Грузії. Основними ринками збуту сирів були 
Казахстан, Молдова і Єгипет.

ЄС імпортував молока і молочної продукції з усіх країн 
світу у 2019 р. на суму 43,9 млрд дол. США. Таким 
чином, частка України в імпорті країн ЄС даної продук-
ції склала всього 0,04%. Однак необхідно уточнити, що 
98,1% імпорту молока і молочної продукції країн ЄС 
припадає на їх партнерів по Союзу, а відтак здійсню-
ється всередині об’єднання. Якщо взяти окремо імпорт 
з третіх країн, то він складає 827,5 млн дол. США, з яких 
на Україну припадає вже 2,3%.

Найбільші постачальники молока і молочних 
продуктів до ЄС з третіх країн у 2019 р.:

1) Швейцарія — 536,7 млн USD;
2) Нова Зеландія — 75,6 млн USD;
3) Сербія — 43,6 млн USD;
4) Норвегія — 36,7 млн USD;
5) США — 35,2 млн USD;
6) Україна — 19,1 млн USD;
7) Канада — 8,8 млн USD;
8) Боснія і Герцеговина — 8,0 млн USD;
9) Алжир — в 7,8 млн USD;
10) Туреччина — 5,3 млн USD.

В рамках угоди про асоціацію Україна одержала від ЄС 
безмитні тарифні квоти на поставку молока, вершків, 
згущеного молока і йогуртів (у 2019 р. квота склала 
9,2 тис. т), вершкового масла та молочних паст (2,4 тис. 
т), сухого молока (3,6 тис. т), обробленої продукції 
з молочних вершків (0,42 тис. т), різноманітних пере-
роблених молочних продуктів (2,0 тис. т), а також пере-
роблених масляних продуктів (0,25 тис. т).

* Держстат не розкриває інформацію щодо обсягів виробництва і реалізації за окремими товарними позиціями, серед яких «порошок масля-
нки», «молоко та вершки згущені непідсолоджені» та «знежирене сухе молоко у пакуванні не більше 2,5 кг». Тому у наведених загальних даних 
щодо виробництва і реалізації молока і молочних продуктів в Україні у 2019 р. можлива незначна похибка.

Протягом 2019 р. тарифна квота на вершкове масло 
і молочні пасти була використана на 88,4%, на різно-
манітні перероблені молочні продукти — на 56,7%, на 
сухе молоко — на 26,1%, на молоко, вершки, згущене 
молоко і йогурти — лише на 18,9%. Водночас квоти на 
перероблені молочні, масляні продукти залишились 
невикористаними взагалі. Експорт за відповідними 
товарними позиціями до ЄС не здійснювався.

Результати анкетування виробника

1. Які перешкоди стоять на заваді повного використання 
Вами безмитних тарифних квот? Зокрема чому відбулось 
скорочення експорту у 2019 році?

Основною перешкодою щодо здійснення експорту до 
країн ЄС на сьогодні є неконкурентоздатна ціна молоч-
ної продукції по відношенню до аналогічної продукції 
виробництва країн ЄС. Так наприклад, ціна на масло 
вершкове для пропозиції на експорт у літній період 
нашого виробництва складала 5000 USD за 1 т, а про-
позиції польських виробників 3500 євро за 1 т. Некон-
курентоздатна ціна на молочну продукцію українського 
виробництва обумовлена відсутністю дотацій у молочній 
галузі та експортних субсидій в Україні, які досить сут-
тєві у країнах ЄС, та високою ціною на сировину. Така 
ситуація заохочує зростання імпорту в Україну молоч-
ної продукції європейських виробників та загрожую 
розвитку українським виробникам не тільки у контексті 
експорту, а і при реалізації продукції всередині країни.

Угода спрацювала, експорт зріс? Так, угода спрацювала. 
Ми отримали доступ до ринку. Пройшли сертифікацію 
(повний аудит підприємства і виробничих потужнос-
тей), митницю і т.д і т. п. Повністю всі етапи. І вийшли 
на ринок ЄС.

Чому скоротився експорт в 2019 році? Ринок наси-
тився. Дуже важко конкурувати за ціною. Сировина 
в ЄС дешевша майже на 30%, в першу чергу за рахунок 
державних програм підтримки фермерства та промис-
ловості. Окрім ціни на сировину, слід враховувати ціни 
на газ та електроенергію, які в ЄС теж є нижчими.

2. Наскільки обтяжливим є положення угоди про асоці-
ацію щодо санітарних і фіто-санітарних норм, технічних 
регламентів у контексті експорту молока і молочної 
продукції до країн ЄС?

На нашу думку, українські високотехнологічні підприєм-
ства молочної галузі здатні забезпечити та відповідати 
вимогам щодо санітарних і фіто-санітарних норм, техніч-
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них регламентів у контексті експорту молока і молочної 
продукції до країн ЄС. Принаймні, ми не мали суттєвих 
проблем, коли відправляли туди продукцію.

3. Як на конкурентні позиції вітчизняних виробників на 
ринку ЄС впливають програми підтримки європейських 
виробників їхніми урядами? Наприклад, надання урядом 
Франції субсидії виробнику вершкового масла “Sodiaal’s” 
у вигляді пільгової державної позики і гарантій за нею 
у грудні 2018 р.

В країнах ЄС уряди витрачають мільярди доларів на 
підтримку молочної галузі у вигляді різних програм 
та виплат, ми конкуруємо з державами, а не з компа-
ніями на світовому ринку. Наприклад, Польща отри-
мала з 2003 по 2018 з бюджету на розвиток молочної 
галузі €29 млрд, Німеччина — €64 млрд. В Україні такої 
підтримки молочної галузі немає, тому ми працюємо 
у нерівних умовах з закордонними гравцями.

Була (близько 8 років тому) колись в Україні програма 
пільгового оподаткування у молочній сфері. Наразі жод-
них програм підтримки.

4. Яких заходів можете вжити український уряд для 
поліпшення умов виходу вітчизняних виробників молока 
і молочної галузі на ринок ЄС?

Для повернення цінової конкурентоздатності необхідно, 
насамперед, повернути українським виробникам молока 
дотацію та розробити комплексні державні підтримки, 
включаючи експортні субсидії, які досить ефективно 
працюють у Туреччині та ЄС. Також необхідна державна 
підтримка розвитку молочного скотарства: стимулю-
вання нарощування поголів’я, компенсація будівництва 
та модернізації ферм.

Поголів’я — чому не вирощують? Корм є? Відбулось сут-
тєве скорочення поголів’я. не вигідно? Скоротились 
так звані домашні господарства та колгоспи. Приватні 
ферми працюють на тому ж рівні. На селі дійсно не має 

кому працювати. Втім державної підтримки потребують 
саме фермерські види діяльності — для збільшення пого-
лів’я, розвитку технологій по догляду тощо.

Окремої уваги потребують питання переробної про-
мисловості у цій сфері.

В Україні діє програма компенсації відсоткових ставок за 
кредитами на придбання сільгосптехніки вітчизняного 
виробництва. Чи берете участь в ній? Ні. Вона не охо-
плює наші види обладнання. Крім того, варто загадати 
про положення угоди, зокрема щодо заборони при-
дбання виробником з 2020 року молока другого ґатунку, 
а з 2021 — першого ґатунку. В ЄС працюють виключно 
з молоком вищого або екстра ґатунку. Нам, звичайно, 
є куди розвиватись.

Чи відчуваєте потребу в ЕКА, ТП? Так, звичайно. Також 
треба додати державне фінансування виставкової діяль-
ності. Держава має бути партнером (як вдома, так і за 
кордоном), а фінансові ресурси — доступними. Важливим 
є діалог влади з бізнесом. Через зволікання з однією 
з міждержавних угод ми як підприємство, галузь та кра-
їна в цілому — втратили. На користь конкурента!

5. Які положення угоди асоціації доцільно переглянути 
у цьому контексті?

При відсутності підтримки молочної галузі на рівні під-
тримки європейських країн, з нашої точки зору, перегляд 
умов угод асоціації не вплине на обсяг експорту. Але 
варто говорити про запобіганню експансії дешевої євро-
пейської продукції на ринок України шляхом введення 
квот і ввізного мита.

Якщо виробництво та експорт молока і молочної про-
дукції з ЄС значною мірою субсидовані, чи не думали 
ви про ініціацію і проведення антисубсидійного розслі-
дування? Так, ми про це дійсно згадували. Наразі більш 
детально говорити завчасно.
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ПРАТ «ЧУМАК» — ОБРОБЛЕНІ ТОМАТИ

Інформаційна довідка

За даними статистичної служби ЄС «Eurostat», з часу 
надання Україні автономних торгових преференцій 
з  боку ЄС у  2014  р. та подальшого набуття чинно-
сті угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної 
торгівлі у  2016  р. вітчизняний експорт обробле-
них томатів до ЄС значно зріс як у  вартісному, так 
і у фізичному вимірі (рис. 2.3).

Імпорт томатів до країн ЄС у 2019 р. становив 1,79 млрд 
євро (2,31 млн т), однак переважна частина цього 
імпорту здійснювалася між країнами- членами ЄС 
(1,58 млрд євро / 1,05 млн т), тоді як на треті країни при-
пало 210,6 млн євро (257,1 тис. т) імпорту цієї продукції. 
Відтак у вартісних показниках імпорт томатів з країн, які 
не є членам Євросоюзу, становив 11,7% від їх загального 
імпорту до країн ЄС, а у фізичних показниках — 11,1%.

Найбільшими постачальники оброблених томатів 
(HS 2002) до ЄС з третіх країн у 2019 р. були:

1) Китай — 88,7 тис. т;
2) США — 64,5 тис. т;
3) Україна — 44,2 тис. т;
4) Туреччина — 21,0 тис. т;
5) Чилі — 20,4 тис. т;
6) Єгипет — 9,5 тис. т;
7) Марокко — 2,3 тис т.

Починаючи з 2014 р., ЄС лише частково лібералізував 
доступ на свій ринок оброблених томатів для україн-
ських виробників, надавши безмитну тарифну квоту за 
кодом HS 2002 у 10 тис. т. На відміну від низки інших 
товарних позицій, для яких обсяги тарифних квот збіль-
шуються протягом перехідного періоду, тарифна квота 
на томати залишається незмінною. З 1 жовтня 2017 р. 
ЄС запровадив додаткову безмитну тарифну квоту на 
томати в обсязі 3 тис. т терміном на 3 роки в рамках 
тимчасових додаткових торговельних преференцій ЄС 
для України. Ввізне мито в ЄС понад обсяги основної 
і додаткової квот становить 14,4%.

Як видно, п’ять років поспіль (2015–2019 рр.) Укра-
їна постачає до ЄС томати понад тарифну квоту. 
У 2019 р. обсяг експортних поставок понад квоти 
склав 31,2 тис т.

За даними Держстату України, у 2019 р. на країни ЄС 
припало 67,3% вітчизняного експорту оброблених тома-

Рис. 2.3 Динаміка експорту з України до ЄС продукції за HS 2002
“Томати, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти”

ДжЕРЕЛО: EU trade since 1988 by HS2 & HS4 / Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/ international- trade-in-goods/

data/database.
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тів (2002 за УКТЗЕД). Основні поставки серед країн ЄС 
припали на Польщу, до якої експортовано 41,2% всіх 
оброблених томатів, спрямованих на ринки ЄС у 2019 р.

Результати анкетування виробника

1. Як Ви оцінюєте поточні конкурентні позиції на ринку 
ЄС за ціною та якістю? Якою є перспектива подальшого 
нарощення експорту до ЄС за наявних умов доступу на 
європейський ринок?

За рівних умов ми є конкурентними як на рівні сировини, 
так і готової продукції.

2. Наскільки обтяжливим є ввізне мито у 14,4% понад 
тарифну квоту на оброблені томати для експорту в ЄС? 
Як Ви оцінюєте перспективу збільшення поставок на 
ринок ЄС у разі скасування цього мита або збільшення 
обсягу тарифної квоти?

Мито є надобтяжливим. 14,4% це дуже багато для 
цього ринку. Скасування мита дозволить збільшити 
обсяги в рази за наявності виробничих потужностей, 
які потрібно буде для цього розширювати.

3. Наскільки обтяжливим є положення угоди про асоці-
ацію щодо санітарних і фіто-санітарних норм, технічних 
регламентів у контексті експорту оброблених томатів 
до країн ЄС?

Не є обтяжливим для серйозних виробників.

4. Як на конкурентні позиції вітчизняних виробників 
оброблених томатів на ринку ЄС впливають програми 
підтримки європейських виробників їхніми урядами?

Будь-яка підтримка чи субсидування європейських 
виробників їхніми урядами ставить нас у нерівне ста-
новище. Проте при сьогоднішній ситуації одне скасу-
вання ввізного мита уже б дозволило суттєво збільшити 
конкурентність української продукції.

5. Яких заходів може вжити український уряд всередині 
країни для поліпшення умов виходу вітчизняних вироб-
ників оброблених томатів на ринок ЄС? (Зокрема, чи 
відчувається потреба у запуску ЕКА, наявності торго-
вого представництва в ЄС, фінансуванні виставково- 
ярмаркової діяльності, спрощенні митних процедур, 
різноманітній підтримці для вирощування сировини та 
транспортування тощо?).

ЕКА, яке вже створене і починає працювати (ми маємо 
в роботі спільні проекти) обов’язково потрібна, проте 
для експорту оброблених томатів до ЄС не є критич-
ною. Вона потрібна для більш високоризикових рин-
ків. Торгове представництво в ЄС може допомогти за 
проактивної позиції (не каталог українських виробників, 
а організації що допомагає встановлювати потрібні кон-
такти), підтримка виставок дуже корисна в двох напрям-
ках: фінансування та створення інтересу до українського 
стенду/павільйону. Митні процедури є нормальними 
і загалом не створюють труднощів. Проте є великий 
перелік потенційних клієнтів у ЄС, в першу чергу тор-
гівельних мереж, які не хочуть працювати з імпортом 
взагалі (не хочуть тратити час і ресурси на проходження 
митних процедур), якби вдалося створити своєрідного 
технічного імпортера, який би був резидентом ЄС 
і представляв на рівні технічного імпорту українських 
постачальників (розмитнення, авансова сплата ПДВ), 
це б могло відкрити додаткові двері і немало. Будь-яка 
державна програма з підтримки вирощування чи тран-
спортування, очевидно буде допомогою. Транспортне 
субсидування має більше значення для віддалених рин-
ків: Африка, Близький Схід та Америки

6. Які положення угоди про асоціацію з огляду на зазна-
чене доцільно переглянути?

Для компанії «Чумак» важливим є зняття ввізного мита 
на роздрібну і фудсервісну фасовку перероблених тома-
тів (томатної пасти) розміром не більше 10 кг. Готова 
фасована продукція не створює загрози європейським 
виробникам а Україні це дозволить збільшити частку 
експорту продукції з доданою вартістю.
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АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ЦЕМЕНТУ 

УКРАЇНИ «УКРЦЕМЕНТ»

Інформаційна довідка

За даними Eurostat, з  часу надання Україні авто-
номних торгових преференцій з боку ЄС у 2014 р. 
та подальшого набуття чинності угоди про погли-
блену та всеосяжну зону вільної торгівлі у 2016 р. 
вітчизняний експорт до ЄС цементу та деяких 
виробів з нього значно збільшився як у вартісному, 
так і у фізичному вимірі (рис. 2.4).

Імпорт цементу (HS 2523) до країн ЄС у 2019 р. стано-
вив (28,5 млн т, однак переважна частина цього імпорту 

здійснювалася між країнами- членами ЄС (23,3 млн т), тоді 
як на треті країни припало 5,3 млн т імпорту цієї продукції. 
Відтак у фізичних показниках імпорт цементу з країн, які не 
є членам Євросоюзу, становив 18,6% від загального обсягу. 
На Україну припало 11,1% від імпорту до ЄС з третіх країн.

Найбільшими постачальники цементу (HS 2523) 
до ЄС з третіх країн у 2019 р. були:

1) Туреччина — 1988,9 тис. т;
2) Україна — 571,1 тис. т;
3) Білорусь — 450,4 тис. т;
4) Колумбія — 305,0 тис. т;
5) Алжир — 288,4 тис. т;
6) Марокко — 247,3 тис. т;
7) Боснія і Герцеговина — 241,6 тис. т;
8) Албанія — 168,3 тис. т;
9) Норвегія — 166,6 тис т;
10) Туніс — 155,9 тис. т.

На європейському ринку виробів з цементу українські 
виробники складають незначну частку. З усього імпорту про-
дукції HS 6810 з країн поза ЄС на Україну у 2019 р. припало 
всього 0,76% (12-е місце), продукції 6811–5,9% (4-е місце).

За даними Держстату, у 2019 р. в Україні було вироблену 
16,4 млн т цементу, який підпадає під товарну групу 
HS 2523. З нього на експорт пішло всього 658,5 тис. т. 
Таким чином, на зовнішній ринок було спрямовано лише 

Рис. 2.4 Динаміка експорту з України до ЄС цементу і виробів з нього, тис. т

ДжЕРЕЛО: EU trade since 1988 by HS2 & HS4 / Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/ international- trade-in-goods/

data/database.
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близько 4,0% виробленого в країні цементу, однак з того, 
що був експортований, на ринок країн ЄС пішло 86,7%.

Виробництво виробів з цементу у 2019 р. в Україні (від-
повідає товарній групі HS 6810) склало 14,1 млн т, з них 
експортовано лише 39,7 тис. т. Відтак на зовнішній ринок 
було спрямовано лише близько 0,3% виробів з цементу, 
а з тих виробів, що були експортовані, на ринок країн 
ЄС пішло 18,6%.

Виробництво виробів з азбестоцементу у 2019 р. в Укра-
їні (відповідає товарній групі HS 6811) склало 114,8 тис. т, 
з них експортовано 31,5 тис. т. Звідси, на зовнішній ринок 
спрямовано близько 27,4% виробів з азбестоцементу, 
а з тих виробів, що були експортовані, на ринок країн 
ЄС пішло 22,5%.

Результати анкетування виробників

1. Чи отримали Ви ширший/простіший доступ до ринків 
ЄС у результаті підписання угоди про асоціацію?

Результати підписання Угоди мали скоріше психологіч-
ний вплив. В співпраці з покупцями стало більше довіри. 
Про простіший доступ ще говорити рано, бо вимоги 
305 Регламенту в Україні ще не діють. Прийнятий Закон 
“Про доступ…” передбачає вступ в дію з 2023 року. Тоді 
очікуються спрощення.

2. Як Ви оцінюєте поточні конкурентні позиції на ринку 
ЄС за ціною та якістю? Якою є перспектива подальшого 
нарощення експорту до ЄС за наявних умов доступу на 
європейський ринок?

Українська продукція на європейському ринку конкурен-
тоспроможна (цемент і клінкер) і після запровадження 
в Україні норм 305 Регламенту в повному обсязі очіку-
ємо, що експорт збільшиться.

3. Наскільки значними для Вас є новітні виклики еколо-
гічного характеру, пов’язані з:

• намірами ЄС почати запроваджувати так зване «вуг-
лецеве мито» у рамках European Green Deal;

• ініціативою Мінекології ухвалити Другий НВВ у рам-
ках Паризької угоди з більш амбітними зобов’язан-
нями знизити викиди CO2 до 2030 р.?

Дуже серйозна загроза. Запровадження “вуглецевого 
мита” в розмірах, що зараз обговорюються (до 30 євро 
тонна) стануть фактично загороджувальними митами 
для українського цементу. Враховуючи не високу вар-
тість цементу в принципі, такий податок приведе до 
зростання ціни майже вдвічі.

Щодо НВВ2. На думку Асоціації підхід Мінекології одно-
бокий і шкідливий для національного товаровиробника 
з наступних причин:

• не враховано інтереси і реальні можливості, зокрема 
при обрахунку інвестиційних потреб для технічного 
переоснащення і модернізації (більше 370 млрд євро) 
сума теоретична і непідйомна в принципі;

• всі витрати перекладаються на українського вироб-
ника, користуючись модним трендом «забруднювач 
платить». З  такою динамікою виконання еколо-
гічних вимог дуже скоро можна залишитись і  без 
забруднювача і  без цілої когорти галузей, які ще 
в  сьогоднішніх умовах працюють, платять податки, 
виплачують зарплати своїм працівникам;

• абсолютно відсутні навіть спроби знайти додаткові 
кошти на модернізацію і  збоку держави і  з  боку 
європейських екологічних фондів.

4. Яких заходів може вжити український уряд всере-
дині країни для поліпшення умов виходу вітчизняних 
виробників цементу на ринок ЄС? (Зокрема, чи відчува-
ється потреба у запуску ЕКА, наявності торгового пред-
ставництва в ЄС, фінансуванні виставково- ярмаркової 
діяльності, спрощенні митних процедур, різноманітній 
підтримці для транспортування тощо?)

Як мінімум не погіршувати умови торгівлі. Початок 
роботи експортно- кредитного агентства розцінюємо 
як позитивний крок.

Для цементної промисловості важливо щоб декларація 
відповідності товару здійснювалася підприємствами на 
рівних умовах з їх європейськими колегами.

5. Які положення угоди про асоціацію з ЄС доцільно 
переглянути або додати в інтересах вітчизняних вироб-
ників цементу?

Пропозицій від українських виробників не надходило.
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СОЮЗ ХІМІКІВ УКРАЇНИ — ХІМІЧНА 
ПРОДУКЦІЯ; ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ

Інформаційна довідка

За даними ЮНКТАД, вітчизняний експорт до ЄС 
продукції хімічної промисловості в  цілому зро-
став протягом 2017–2019 рр., однак досі не досяг 
докризового рівня, що передував укладанню 
угоди про асоціацію. Водночас за різними видами 

продукції спостерігається протилежна динаміка. 
З  часу лібералізації доступу на європейський 
ринок зростав експорт органічних хімічних сполук, 
полімерних матеріалів і  виробів з  них, крохмалю 
і пшеничної клейковини, мила та миючих засобів. 
Натомість скоротився експорт продуктів неорга-
нічної хімії, парфумерії добрив, фармацевтичних 
препаратів, лаків і фарб (рис. 2.5).

Імпорт продукції хімічної і пов’язаних з нею галузей про-
мисловості до ЄС у 2019 р. становив 862,9 млрд дол. США, 
з яких 605,3 млрд припало на торгівлю між самим 
країнами- членами ЄС. Відтак імпорт відповідної продук-
ції з третіх країн до ЄС склав 257,6 млрд дол. США, з яких 
частка України становила 0,26%, забезпечивши їй 27-ме 
місце серед постачальників хімічної продукції на ринок ЄС 
з-поміж країн, що не входять до цього об’єднання. Позиції 
України на ринку хімічної продукції країн ЄС залишаються 
вкрай незначними за всіма вищевказаними основними 
товарними групами. Частка вітчизняної продукції на ринку 
ЄС за кожною з цих груп не перевищувала 1% у 2019 р.

Рис. 2.5 Динаміка експорту з України до ЄС продукції хімічної і пов’язаних з нею галузей 
промисловості у 2008–2019 рр., млн дол. США

ПРИМІТКА: класифікація товарних груп на основі SITC.

ДжЕРЕЛО: UNCTAD Stat. Merchandise trade matrix — exports of individual economies in thousands United States dollars, annual. 

URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx.
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Результати анкетування виробників

1. Чи отримали Ви ширший/простіший доступ до ринків 
ЄС у результаті підписання угоди про асоціацію?

По значній частині чутливих хімічних продуктів українського 
експорту (аміак, карбамід, аміачна селітра, вапняно- аміачна 
селітра, поліетиленгліколь, пігментний двоокис титану, 
миючі засоби та засоби для чищення, шини, БОПП, стрейч- 
плівки та переважна більшість інших виробів із пластмас, 
гумові вироби та ін.) після підписання Угоди збереглося 
перехідне імпортне мито на поставки продукції до ЄС.

Слід відзначити, що на частину хімічної сировини, в якій 
зацікавлені європейської компанії, в Угоді було зафіксо-
ване вільне або ж невисоке перехідне мито, на готову 
хімічну продукцію — було зафіксоване по більшості пози-
цій граничне ввізне мито 4,5–6,5%.

Таким чином, для товарних груп хімічної продукції 
у своїй більшості Угодою не були введені норми вільної 
(безмитної) торгівлі.

2. Як Ви оцінюєте поточні конкурентні позиції на ринку 
ЄС за ціною та якістю?

Кожна позиція хімічної продукції, яка експортується до 
ЄС, має свої цінові та якісні показники. В цілому біль-
шість видів хімічної продукції (хімічних речовин), які екс-
портуються з України до ЄС, відповідають європейським 
технічним вимогам та вимогам безпечності, оскільки вся 
основна експортно- орієнтована продукція українського 
виробництва вчасно та успішно пройшла реєстрацію 
в ECHA відповідно до Регламентів REACH/CLP.

Цінові показники значної частини хімічної продукції зале-
жать від цін на первинну хімічну сировину. Оскільки по 
первинній сировині та напівсировині хімічна промис-
ловість є імпортозалежною на 60–65%, зрозуміло, що 
структурування експортних цін не завжди забезпечує 
необхідні конкурентні показники (та переваги).

3. Вітчизняні виробники Вашої галузі продемонстру-
вали одне з найбільш динамічних зростань поставок на 
ринки ЄС з часу підписання угоди про асоціацію. Як Ви 
оцінюєте потенціал продовження такої динаміки? Які 
фактори, можливо, стримують темпи експансії україн-
ської продукції Вашої галузі на ринки ЄС?

Ріст експортних поставок хімічної продукції з України до 
країн ЄС в останні роки був структуровано звуженим та 
характеризувався незначною динамікою росту, хоча частка 
європейських країн у структурі вітчизняного хімічного 
експорту і зросла до 39%. Такий тренд відбувся на фоні 
зменшення експортних поставок хімічної продукції до РФ, 
хоча країни ЄС не стали компенсаційним ринком в умовах 
звуження хімічного експорту до РФ та інших країн СНД.

Водночас за номінальними вартісними показниками 
обсяги експорту з України та імпорту в Україну європей-
ської хімічної продукції залишаються неспівставними. 
Про це свідчать дані, приведені на діаграмах:

Таким чином, можна констатувати, що українська хімічна 
продукція вибірково (фрагментарно) присутня на євро-
пейському ринку і, по суті, Угода не дала очікуваних 
результатів збільшення експорту по більшості товарних 
груп та позицій хімічної продукції (зокрема, в сегментах 
кінцевої товарної продукції).

4. Яких заходів варто вжити українському уряду всере-
дині країни для поліпшення умов виходу на ринок ЄС 
вітчизняних виробників полімерних матеріалів, пласт-
мас і виробів з них?

(Зокрема, чи відчувається потреба у запуску ЕКА, наяв-
ності торгового представництва в ЄС, фінансуванні 
виставково- ярмаркової діяльності, спрощенні митних 
процедур, іншій підтримці).

Для поліпшення умов виходу на ринок ЄС первинних 
полімерів та виробів із пластмас доцільними є усі пере-
раховані заходи.

Однак слід мати на увазі, що основною спеціалізацією 
хімічної промисловості ЄС є сегмент первинних пласт-
мас і виробів із пластмас, тим самим в даному сегменті 
створені жорсткі умови для конкурентного імпорту із-за 
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меж Євросоюзу. Відповідно, доступ до цього ринку про-
дукції вітчизняних товаровиробників є досить фільтро-
ваним та у розрізі товарного асортименту звуженим.

Необхідно за ключовими нормативно- технічними показ-
никами наблизити вітчизняну полімерну продукцію до 
технічних вимог європейського ринку для вирівняння 
конкурентних можливостей (імплементація профільних 
Регламентів, стандартів тощо).

Враховуючи, що Угодою встановлене граничний ввізний 
тариф на імпорт пластмасових виробів до ЄС, необхідно 
детально переглянути тарифи у розрізі кожної товарної 
позиції.

5. З  якими заходами протекціонізму (недобросовісної 
конкуренції) з боку ЄС Ви зіштовхувались при виході на 
європейський ринок після підписання угоди про асоціа-
цію? Чи розглядали якісь заходи з протидії такій політиці?

Такий аналіз наразі відсутній, його необхідно провести.

Водночас, можна констатувати, що в ЄС в останні десять 
років введені досить жорсткі технічні бар’єри щодо 
імпорту хімічної продукції, зокрема, в частині безпечно-
сті продукції (Регламенти REACH/CLP, Регламенти (EC) 
№ 450/2009, № 10/2011, № 2019/1009, № 1107/2009 та ін.). 
По суті, абсолютно змінене хімічне технічне законодавство 
у сфері обігу хімічної продукції на європейському ринку.

Безпекові нововведення ускладнили експорт хімічної 
продукції до країн ЄС, оскільки виконання частини 
процедур дотримання вимог Регламентів (наприклад, 
реєстрації хімічних речовин в ЄС (ECHA) є досить усклад-
неним та затратним. З іншого боку, технічні бар’єри 
посилили вимоги щодо рівня конкретності імпорту 
хімічної продукції на європейський ринок.

За таких умов, найбільш логічним шляхом є гармоніза-
ція національного хімічного законодавства з європей-
ським для підвищення безпекової конкурентоздатності 
вітчизняної продукції та введення дзеркальних технічних 
бар’єрів для доступу європейської продукції на україн-
ський товарний ринок. Не менш важливим є імплемен-
тація міжнародних та європейських стандартів в України 
для гармонізації технічних вимог та методик тестування 
хімічної продукції (з паралельним створенням сучасної 
лабораторної бази).

6. Які положення угоди про асоціацію з  ЄС доцільно 
переглянути або додати в  інтересах вітчизняних 
виробників Вашої галузі?

Необхідно провести детальний аналіз додатків до 
Розділу IV Угоди, зокрема, Тарифного графіку ЄС ста-
ном на кінець 2020 року по кожному товарному коду 
КН (УКТ ЗЕД) та в разі необхідності їх переглянути 
(по можливості, обнулити).
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GROUP DF — ДОБРИВА

Інформаційно- аналітична довідка

За даними ЮНКТАД, вітчизняний експорт до ЄС про-
дукції хімічної промисловості в цілому зростав протя-
гом 2017–2019 рр., однак досі не досяг докризового 
рівня, що передував укладанню угоди про асоціа-
цію. Водночас за різними видами продукції спосте-
рігається протилежна динаміка. З  часу лібералізації 
доступу на європейський ринок зростав експорт 
органічних хімічних сполук, полімерних матеріалів 
і  виробів з  них, крохмалю і  пшеничної клейковини, 
мила та миючих засобів. Натомість скоротився екс-
порт продуктів неорганічної хімії, парфумерії добрив, 
фармацевтичних препаратів, лаків і фарб.

Імпорт продукції хімічної і пов’язаних з нею галузей про-
мисловості до ЄС у 2019 р. становив 862,9 млрд дол. США, 
з яких 605,3 млрд припало на торгівлю між самим 

країнами- членами ЄС. Відтак імпорт відповідної продук-
ції з третіх країн до ЄС склав 257,6 млрд дол. США, з яких 
частка України становила 0,26%, забезпечивши їй 27-ме 
місце серед постачальників хімічної продукції на ринок ЄС 
з-поміж країн, що не входять до цього об’єднання. Позиції 
України на ринку хімічної продукції країн ЄС залишаються 
вкрай незначними за всіма вищевказаними основними 
товарними групами. Частка вітчизняної продукції на ринку 
ЄС за кожною з цих груп не перевищувала 1% у 2019 р.

Результати анкетування виробника

1. Чи отримали Ви ширший/простіший доступ до рин-
ків ЄС у  результаті підписання угоди про асоціацію? 
Як  Ви оцінюєте поточні конкурентні позиції на ринку 
ЄС за ціною та якістю?

Суттєвих змін виробники добрив не відчули. Мита були 
поступово знижені, митні процедури спрощено, але ці 
фактори не відіграли значної ролі у торгівлі. Українські 
виробники втратили ринок ЕС через введені демпінгові 
мита а зараз через встановлення ціни газу на одному 
рівні із Європейськими хабами за рахунок логістики та 
діючу систему компенсацій (приховані субсидії) ферме-
рам у ЕС українські добрива все менш е конкурентними.

2. Вітчизняний експорт добрив до ЄС зазнав чи не 
найбільшого скорочення порівняно з  іншими видами 
хімічної продукції протягом останніх років. Водночас 
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імпорт добрив з  ЄС в  Україну, починаючи з  2014  р., 
зріс у  понад 6 разів. Які ключові фактори призвели 
до таких наслідків?

• Приховані субсидії аграріям у ЄС.

• Імпорт російської сировини у  ЄС за більш деше-
вими цінами.

• Зниження до 0 ставки мита на імпорт добрив із ЄС.

3. Яких заходів повинен вжити український уряд всере-
дині країни для поліпшення умов виходу вітчизняних 
виробників добрив на ринок ЄС та відновлення конку-
рентних позицій на внутрішньому ринку?

Потрібен тимчасовий захист внутрішнього ринку спеці-
альними квотами Потрібен вільний доступ до закупок 
природного газу безпосередньо у Укргазвидобування 
без посередників, які НАК Нафтогаз, які штучно зави-
щують ціну на газ.

4. Наскільки значними для Вас є новітні виклики еколо-
гічного характеру, пов’язані з:

i. намірами ЄС почати запровадити так зване «вугле-
цеве мито» у рамках European Green Deal;

 Через впровадження «вуглецевого мита» за умови 
відсутності доступу до атомної є хімічні підприємства 
штучно отримають до 40 євро на тону додаткового 
мита за рахунок великої долі вугільних ТЄЦ які поста-
чають є на ринок. Треба шукати справедливий підхід 
до цього питання. На нашу думку «вуглецеве мито» 
було би справедливо сплачувати тим компаніям які 

безпосередньо викидають СО2 в результаті своєї 
діяльності в залежності від об’ємів викиду СО2 кож-
ної компанією а не країною в цілому.

ii. ініціативою Мінекології ухвалити Другий національно 
визначений внесок (НВВ) у рамках Паризької угоди 
2015 р. з більш амбітними зобов’язаннями знизити 
викиди CO2 в Україні до 2030 р.?

 Треба не поспішати з такими зобов’язаннями оскільки 
Україна і так знаходиться у лідерах по зменшенню викидів 
СО2. Треба порахувати за який рахунок підприємства 
залучать додаткові кошти на технічне переоснащення.

5. З  якими заходами протекціонізму з  боку ЄС Ви 
зіштовхувались при виході на європейський ринок 
після підписання угоди про асоціацію? Чи розглядали 
якісь заходи з протидії такій політиці?

Наразі субсидії с\г виробникам через механізми стра-
хування е фактично стимулюванням закупки добрив 
саме європейського походження, проте значна частка 
добрив у ЕС виробляється із Non Europian сировини.

6. Які положення угоди про асоціацію з  ЄС доцільно 
переглянути або додати в  інтересах вітчизняних 
виробників хімічних добрив?

Були пропозиції щодо доповнення розділу про конкурен-
цію аби визнати ринок ЕС та ринок України по добривам 
як єдиний ринок. Узгодити механізм визнання (поши-
рення) впроваджених ЕС антидемпінгових\ спеціальних\ 
компенсаційних заходів проти третіх країн і на території 
України за спрощеними\ прискореними процедурами 
або шляхом приєднання України до таких заходів.
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ГРУПА КОМПАНІЙ «МЕТІНВЕСТ» — 

ЧОРНІ МЕТАЛИ І ВИРОБИ З НИХ

Інформаційна довідка

Вартісні показники експорту чорних металів і виро-
бів з них з України до ЄС впали у 2015–2016 рр. до 
близько 2,8 млрд дол. США і станом на 2019 р. (майже 
4,0 млрд дол. США) досі не вийшли на рівень 2014 р. 
(понад 4,1 млрд коли була підписана угода про асоці-

* https://www.ukrmetprom.org/pidsumki-roboti-gmk-ukraini-u-2019-r/

ацію. За різними видами продукції у цій групі товарів 
спостерігається протилежна динаміка. Так, найбіль-
шого зниження порівняно з 2014 р. зазнав експорт 
напівфабрикатів з вуглецевої сталі та чавуну. Водно-
час вартісні обсяги експорту плоского прокату, прут-
ків і брусків, дроту і труб дещо зросли (рис. 2.6).

Якщо розглядати вітчизняний експорт чорних мета-
лів до ЄС у фізичних обсягах, то, за даними Eurostat, 
ці обсяги знизились у 2017–2019 рр., тоді як експорт 
залізних руд і концентратів стрімко зростав за винятком 
2019 р. (рис. 2.7).

За даними «Укрметалургпром»*, у 2019 р. з України 
було видобуто 114,75 млн т залізорудної сировини та 
60,11 млн т чорних металів (прокат, сталь, чавун) і виро-
бів з них (труби). Таким чином, до ЄС було експортовано 
близько 14,3% всієї видобутої залізорудної сировини та 
10,7% виробленої металопродукції.

Всього ЄС у 2019 р. імпортував 186,3 млн т чорних 
металів (HS 72) і 43,1 млн т виробів з них (HS 73). Однак 
необхідно зазначити, що 74,1% імпорту чорних металів 
і 72,9% імпорту виробів з них здійснювався між країнами- 

Рис. 2.6 Динаміка вартісних обсягів експорту з України до ЄС продукції чорної металургії у 2008–
2019 рр., млн дол. США

ПРИМІТКА: класифікація товарних груп на основі SITC.

ДжЕРЕЛО: UNCTAD Stat. Merchandise trade matrix — exports of individual economies in thousands United States dollars, 

annual. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx.
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членами ЄС. Таким чином, на країни поза об’єднанням 
припало 48,3 млн т імпорту чорних металів та 11,7 млн т 
імпорту виробів з них. Отже, серед металургійної продук-
ції, яка імпортується країнами ЄС з третіх країн, продукція 
українського виробництва у 2019 р. склала 12,7% для 
чорних металів та 2,7% для виробів з чорних металів.

Найбільшими постачальники чорних металів (HS 72) до 
ЄС з третіх країн у 2019 р. були:

1) Росія — 11,2 млн т;
2) Туреччина — 6,3 млн т;
3) Україна — 6,1 млн т;
4) Південна Корея –3,1 млн т;
5) Китай — 2,8 млн т;
6) Індія — 2,7 млн т;
7) Бразилія — 1,9 млн т;
8) Норвегія — 1,4 млн т;
9) Швейцарія — 1,3 млн т.

Найбільшими постачальники виробів з чорних металів 
(HS 73) до ЄС з третіх країн у 2019 р. були:

1) Китай — 4,4 млн т;
2) Туреччина — 2,1 млн т;
3) Індія — 0,7 млн т;
4) Тайвань — 0,6 млн т;
5) Росія — 0,5 млн т;
6) Швейцарія — 0,3 млн т;
7) Україна — 0,3 млн т;
8) Південна Корея — 0,3 млн т;
9) Боснія і Герцеговина –0,2 млн т.

Україна також перебуває у трійці лідерів з поставок залі-
зорудної сировини до ЄС. Найбільшими її постачальники 
(HS 2601) до ЄС з третіх країн у 2019 р. були:

1) Бразилія — 34,2 млн т;
2) Канада — 22,2 млн т;
3) Україна — 16,4 млн т;
4) Росія — 5,3 млн т;
5) Лівія — 3,5 млн т;
6) Норвегія — 1,7 млн т.

Станом на кінець 2020 р. ЄС застосовує проти українських 
металургів антидемпінгові мита на безшовні труби у розмірі 
від 8,1% до 25,7%, а також — на гарячекатаний прокат (60,5 
євро/т). Поряд з цим, з лютого 2019 р. до червня 2021 р. 
запроваджено спеціальне мито 25% і складну систему 
тарифних квот на широку номенклатуру металопродукції 
походженням з України. Сплата антидемпінгового мита, 
у разі сплати мита спеціального, призупиняється або його 
величина зменшується на рівень спеціального мита.

Результати анкетування виробників

1. Чи отримали Ви ширший/простіший доступ до ринків 
ЄС у результаті підписання угоди про асоціацію?

Загалом умови доступу на ринок ЄС відчутно не змі-
нилися.

2. Яким чином запровадження спеціального мита у 25% 
і тарифних квот відобразилося на Ваших поставках на 
ринки ЄС?

— тарифні квоти виявились нижчими, ніж поставки 
у попередні роки, чи на охоплювали приблизно 
ті ж обсяги?

— чи маєте Ви можливість продавати понад обсяги квот, 
сплачуючи мито в 25%?

Рис. 2.7 Динаміка фізичних обсягів експорту з України до ЄС продукції чорної металургії у 2008–
2019 рр., млн т

ДжЕРЕЛО: EU trade since 1988 by HS2 & HS4 / Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/ international- trade-in-goods/

data/database.
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Запровадження тарифних квот загалом суперечить духу 
угоди про Асоціацію та ПВЗВТ, які спрямовані на інтегра-
цію України до ринку ЄС. У більшості категорій розмір 
квот було встановлено на прийнятному рівні, хоча у пев-
них категоріях обсяг квот теоретично обмежує можли-
вості постачання. Сплата мита у розмірі 25% відразу 
зробить продукцію неконкурентоздатною.

3. Які першочергові заходи державної підтримки 
необхідно здійснити, щоб українські металурги могли 
позмагатися з іншими великими постачальниками мета-
лопродукції до ЄС (РФ, Туреччино, Китаєм, Кореєю та 
ін.) за більшу частку європейського ринку?

Надання прямих заходів державної підтримки може 
виявитись контпродуктивним. Наприклад, нещо-
давно Європейська Комісія видала звіт «On significant 
distortions in the economy of the Russian Federation for the 
purposes of trade defense investigations». Аналогічний звіт 
також виданий щодо Китайської Народної Республіки. 
Подібний документ може готуватись і щодо Туреччини.

На наше переконання, варто сконцентруватися на (І) удо-
сконаленні існуючих положень угоди про Асоціацію та 
ПВЗВТ та (ІІ) усуненні нових ризиків у взаємній торгівлі, 
таких як, наприклад, Carbon Border Adjustment Measure 
(СВАМ), що в даний час розробляється Європейською 
Комісією.

4. Наскільки значними для Вас є новітні виклики еколо-
гічного характеру, пов’язані з:

— намірами ЄС почати запроваджувати так зване «вуг-
лецеве мито» у рамках European Green Deal;

— ініціативою Мінекології ухвалити Другий НВВ у рамках 
Паризької угоди з більш амбітними зобов’язаннями 
знизити викиди CO2до 2030 р.?

У ІІ кварталі 2021 Європейська Комісія повинна пред-
ставити проект регулювання щодо СВАМ. Фактично, 
це буде запровадженням нової форми торгівельних 
обмежень і включатиме імовірне зростання ціни для 
кінцевого споживача- імпортера, потенційне зменшення 
конкурентоздатності українських виробників на ринку 
ЄС і експорту в натуральному та вартісному вираженні.

За розрахунками ГМК Центру, потенційним наслідками 
для України будуть:

• додаткове фінансове навантаження на експорт 
з України до ЄС в розмірі €566,3 млн./ рік;

• вимушений ріст цін на експортну електроенергію на 
42%, на карбамід на 18%, на металопрокат на 15%, 
що зробить їх менш конкурентними на ринку ЄС;

• втрата експорту з України на суму €6 500 млн./ рік 
або близько 13% всього експорту;

• втрата 4,2% ВВП, ризики для зайнятості, курсу гривні 
і макроекономічної стабільності.

Агресивний НВВ2 України, який не буде опиратися на 
узгоджені джерела інвестування, необхідні для модерні-
зації економіки країни, призведе до наступних наслідків: 
(І) подальша деіндустріалізація, (ІІ) необхідність з часом 
залучення величезних обсягів фінансування задля досяг-
нення поставлених цілей та (ІІІ) втрата іміджу на міжна-
родній арені як надійного партнера.

5. Які положення угоди про асоціацію з ЄС доцільно 
було б переглянути або додати в інтересах вітчизняних 
металургів?

(можливо, удосконалити правила запровадження анти-
демпінгових й інших захисних заходів для уникнення 
подальших зловживань з боку ЄС і т. п.).

У ході перегляду угоди про Асоціацію та ПВЗВТ варто:

• суттєво звузити або взагалі усунути можливість 
застосування антидемпінгових заходів та спеціаль-
них захисних заходів (квотування) до експорту мета-
лопродукції з України;

• розглянути можливість ув’язати впровадження галу-
зевого законодавства ЕС, яке вимагає здійснення 
екологічної та енергетичної модернізації промисло-
вості, з наданням доступу до джерел фінансування/ 
інших форм підтримки з боку ЄС;

• закріпити умови і порядок незастосування СВАМ до 
експорту з України;

• передбачити передачу технологій і know how для 
модернізації та покращення ефективності визначе-
них галузей економіки;

• передбачити виділення пільгового фінансування для 
досягнення цих цілей.
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ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕРПАЙП» — 
ЧОРНІ МЕТАЛИ І ВИРОБИ З НИХ

Інформаційна довідка  
(див. довідку для «МЕТІНВЕСТ»).

Результати анкетування виробника

1. Чи отримали Ви ширший/простіший доступ до ринків 
ЄС у результаті підписання угоди про асоціацію?

Суттєвих змін не відбулося. Є певні переваги — дещо 
спрощений процес участі у тендерах європейських ком-
паній, але серйозних економічних наслідків компанія 
не відчула.

2. Яким чином запровадження спеціального мита у 25% 
і тарифних квот відобразилося на Ваших поставках на 
ринки ЄС?

— тарифні квоти виявились нижчими, ніж поставки 
у попередні роки, чи на охоплювали приблизно 
ті ж обсяги?

— чи маєте Ви можливість продавати понад обсяги квот, 
сплачуючи мито в 25%?

Запровадження спеціального мита у 25% і тарифні квоти 
стримують зростання поставок у Європу, до 2017 р. спо-
стерігалося зростання експорту продукції до Європи, 
після введення тарифних квот це зростання стало 
неможливим через економічну складову, стримування 
через тарифну квоту;

і) виявились нижчими, ніж у 2017 році, так як бралися 
до уваги дані за останні 3-и роки — середній обсяг 
за 3 роки. Так як спостерігалось зростання обсягів 
експорту до ЄС у цей період, отримали середню, 
яка була меншою за обсяги 2017-го року.

іі) ні, це економічно невигідно. Якщо у компанії є мож-
ливість користуватися квотою інших країн — ми нею 
користуємося, але не платимо 25% тариф;

3. Які першочергові заходи державної підтримки 
необхідно здійснити, щоб українські металурги могли 
позмагатися з іншими великими постачальниками мета-
лопродукції до ЄС (РФ, Туреччино, Китаєм, Кореєю та 
ін.) за більшу частку європейського ринку?

Домовитися з ЄС щодо скасування тарифних квот для 
України або збільшення розміру даних квот; вирішення 
логістичної проблеми — щодо збільшення додаткових 
дозволів на автоперевезення до ЄС.

4. Наскільки значними для Вас є новітні виклики еколо-
гічного характеру, пов’язані з:

— намірами ЄС почати запроваджувати так зване «вуг-
лецеве мито» у рамках European Green Deal;

— ініціативою Мінекології ухвалити Другий НВВ у рам-
ках Паризької угоди з більш амбітними зобов’язан-
нями знизити викиди CO2до 2030 р.?

і) компанія відповідає усім вимогам, пов’язаним 
з новими екологічними викликами. Компанією було 
збудовано завод, що відповідає усім критеріям «зеле-
ної металургії».

іі) не вбачаємо для себе загрози з приводу даної ініці-
ативи.

5. Які положення угоди про асоціацію з ЄС доцільно 
було б переглянути або додати в інтересах вітчизняних 
металургів?

(можливо, удосконалити правила запровадження анти-
демпінгових й інших захисних заходів для уникнення 
подальших зловживань з боку ЄС і т. п.)

Підтримуємо ініціативу удосконалення правил запрова-
дження антидемпінгових й інших захисних заходів, так 
як останні роки відчуваємо що ЄС зловживає даними 
інструментами і в деяких випадках упереджено ста-
виться до українських виробників.
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ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕРПАЙП» — 
ПРОДУКЦІЯ ВАГОНОБУДУВАННЯ

Інформаційна довідка

За даними Eurostat, імпорт до ЄС з України продукції 
за кодом HS 86 «Залізничні локомотиви або моторні 
вагони трамвая, рухомий склад та їх частини» 
істотно знизився протягом 2014–2016  рр., відно-
вивши зростання у  2017–2019  рр., однак досі не 
досяг передкризового рівня 2012–2013 рр. Основне 
падіння поставок відбулося за товарною підгрупою 
HS 8606 «Залізничні вагони для перевезень вантажів, 
несамохідні»; вітчизняні поставки до ЄС даної про-
дукції, за оцінками Eurostat, протягом 2012–2019 рр. 

знизились з 185,2 до 1,2 млн євро. Поставки з Укра-
їни до ЄС за товарними підгрупами HS 8601–05, що 
охоплюють залізничні локомотиви, пасажирські 
залізничні і  трамвайні вагони, вагони для техніч-
ного обслуговування і  ремонту колій тощо, протя-
гом 2008–2019 рр. носили епізодичний характер та 
не становили значної частки в товарообміні.

Єдина продукція з групи HS 86, за якою спостеріга-
ється стабільне зростання поставок з України до ЄС, 
належить до товарної підгрупи HS 8607 «Частини до 
залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая 
або рухомого складу», в рамках якої основу поставок 
складає продукція за кодом HS 860719 «Вісі, колеса та 
інші частини візків до залізничних локомотивів і рухо-
мого складу». Зокрема, у 2012 р. експорт з України до 
ЄС товарів за кодом HS 860719 становив 40,1 млн євро 
(16,6% від усіх поставок за товарною групою HS 86), 
у 2019 р. він зріс до 75,9 млн євро (а його частка — до 
89,8%) (рис. 2.8).

Всього ЄС у 2019 р. імпортував продукції за кодом HS 86 
на суму 11,8 млрд євро, з яких 9,1 млрд (77,2%) припало на 
імпорт між країнами- членами ЄС, тоді як імпорт з країн, які 
не входять до об’єднання, склав 2,7 млрд (22,8%). Звідси, 
серед продукції за кодом HS 86, яка ввозиться до ЄС з тре-
тіх країн, на поставки з України у вартісному вираженні 

Рис. 2.8 Динаміка експорту з України до ЄС продукції вагонобудування у 2008–2019 рр., млн євро

ДжЕРЕЛО: EU trade since 1988 by HS2 & HS4 / Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/ international- trade-in-

goods/data/database.
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припало всього 3,3%, а Україна посіла 8-ме місце серед 
найбільших постачальників після Швейцарії, Китаю, Японії, 
США, Туреччини, РФ і Сербії.

Якщо розглядати окремо поставки до ЄС осей, колісних 
пар й інших частин візків до залізничного транспорту 
(HS 860719), то у 2019 р. Україна була лідером серед 
постачальників з країн поза межами ЄС:

1) Україна — 75,9 млн євро  
(31,6% від усіх поставок з третіх країн);

2) Китай — 56,9 млн євро;
3) Швейцарія — 28,4 млн євро;
4) Сербія — 19,6 млн євро;
5) РФ — 12,5 млн євро;
6) Туреччина — 10,7 млн євро;
7) Індія — 10,1 млн євро;
8) Японія — 6,7 млн євро.

За даними Держстату, українські виробники частин до 
локомотивів залізничних, вагонів трамвайних мотор-
них та рухомого складу (HS 8607) у 2019 р. реалізували 
своєї продукції на 10,46 млрд грн (близько 400 млн дол. 
США). З них на експорт було спрямовано продукції на 
372,3 млн дол. США або близько 93,1% всіх реалізо-
ваних товарів. За вартісними показниками найбільші 
поставки відповідної продукції припали на РФ (43,6%), 
Білорусь (22,9%) та ЄС (21,8%).

Результати анкетування виробника

1. Чи отримали Ви ширший/простіший доступ до ринків 
ЄС у результаті підписання угоди про асоціацію?

Суттєвих змін не відбулося. Є певні переваги — дещо 
спрощений процес участі у тендерах європейських ком-
паній, але серйозних економічних наслідків компанія 
не відчула.

2. Як Ви оцінюєте поточні конкурентні позиції на ринку 
ЄС за ціною та якістю? Якою є перспектива подальшого 
нарощення експорту до ЄС за наявних умов доступу на 
європейський ринок?

Компанія впевнено себе відчуває у сегменті залізничних 
коліс для вантажних вагонів, плануємо підтримувати і по 
можливості нарощувати долю у даному сегменті. Також 
увійшли до сегменту коліс для пасажирських вагонів, 
технічні вимоги по яким більш жорсткі. Плануємо наро-
щувати обсяги в даному сегменті

3. Як Ви оцінюєте перспективу і доцільність розширення 
асортименту / номенклатури експортних поставок до ЄС 
частин до залізничних локомотивів, моторних вагонів 
трамвая, рухомого складу?

Так, ми плануємо значно розширити свою долю у сег-
менті коліс для пасажирських вагонів. Ми виробляємо 
високотехнологічні колеса, які відповідають високим 
європейським вимогам якості.

4. Яких заходів може вжити український уряд всередині 
країни для поліпшення умов виходу на ринок ЄС (розши-
рення номенклатури поставок) вітчизняних виробників 
частин для залізничного транспорту?

Підтримати заводи України, які відповідають усім вимо-
гам «зеленої металургії», щодо компенсацій витрат на 
електроенергію. Вартість електроенергії останнім часом 
значно зросла

5. З якими заходами протекціонізму з боку ЄС Ви зіштов-
хувались при виході на європейський ринок після підпи-
сання угоди про асоціацію? Чи розглядали якісь заходи 
з протидії такій політиці?

На сьогоднішній день ЄС не запровадило ніяких захис-
них заходів щодо даної продукції. Але в умовах поши-
рення політики протекціонізму у світі, такі ризики є. 
Розраховуємо на підтримку українського уряду у разі 
даних кейсів.

6. Які положення угоди про асоціацію з ЄС доцільно 
переглянути або додати в інтересах вітчизняних вироб-
ників Вашої галузі?

Підтримуємо ініціативу удосконалення правил запрова-
дження антидемпінгових й інших захисних заходів, так 
як за останні роки відчуваємо що ЄС зловживає даними 
інструментами і в деяких випадках упереджено ста-
виться до українських виробників.
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ФЕДЕРАЦІЯ АВТОПРОМУ УКРАЇНИ — 
АВТОМОБІЛі

Інформаційно-аналітична довідка

За даними статистичної служби ООН “UN Comtrade 
Database”, експорт легкових автомобілів з України 
до ЄС протягом усього досліджуваного періоду 
залишається незначним. Набуття чинності угоди про 
поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі між 
Україною та ЄС не вплинуло на вартісні чи фізичні 
обсяги цього експорту. Протягом 2008-2019  рр. 
Україна експортувала до ЄС продукції за кодом 8703 
УКТЗЕД в обсязі від 109 до 208 одиниць на рік та на 
суму в діапазоні 1,81-3,18 млн дол. США.

Натомість імпорт легкових автомобілів в Україну з ЄС на 
кілька порядків переважає експорт. У вартісному вира-
женні обсяги імпорту за кодом 8703 УКТЗЕД з ЄС до Укра-
їни сягнули піку у 2008 р. (1,8 млрд дол. США), після чого 
обвалились у кризовий 2009 р., зростали у 2010-2013 рр., 
знову просіли у кризові 2014-2016 рр. й відновили 
зростання після цього, сягнувши майже 1,4 млрд дол. США 
у 2019 р. Водночас фізичні обсяги імпорту легкових авто 
з ЄС досягли найвищих позначок у 2017-2019 рр.(87,1-

151,6 тис. одиниць) попри нижчу вартість, що пов’язано з 
масовим завезенням вживаних авто.

За даними Держстату, на внутрішньому ринку автомобі-
лів та приладдя до них в Україні імпорт майже повністю 
витіснив вітчизняного виробника. Якщо у 2008 р. частка 
автомобілів та супутнього приладдя вітчизняного вироб-
ництва у структурі роздрібного товарообороту стано-
вила 31,5%, то у 2019 р. вона знизилась до 4,1% (частка 
автомобілів без приладдя до них склала всього 2,1%).

Результати анкетування виробника

1. Яким є Ваше бачення ключових кроків по відро-
дженню вітчизняного автомобільного виробництва?

Довгострокові кроки: 

1. Забезпечення стабільності регуляторного середовища.

2. Зміна фокусу державної політики з підтримки виключно 
імпорту на стимулювання власного виробництва 
(імплементація стратегії промислового розвитку 
та стратегії розвитку автомобільної галузі).

3. Відновлення професійного та інженерного потенціалу.

Зовнішня торгівля між Україною та ЄС легковими автомобілями й іншими транспортними 
засобами, призначеними головним чином для перевезення людей (код 8703 за УКТЗЕД)
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Першочергові кроки:

1. Прийняття проєктів законів про внесення змін до 
Податкового та Митного кодексів України щодо сти-
мулювання розвитку галузі електричного транспорту 
в Україні №3476 та 3477.

2. Стимулювання держзакупівель вітчизняної про-
дукції (законопроєкт №3739 при доповненні лег-
ковими автомобілями та відповідним ступенем 
локалізації).

3. Доступне кредитування та лізингові програми за 
участю державних банків для придбання автомобілів. 

4. Припинення практики підтримки ввезення вживаного 
транспорту.

5. Відновлення застосування екологічних вимог Євро 5, 
а надалі і Євро 6 до легкових автомобілів, що були 
в користуванні та ввозяться в Україну.

2. Яких заходів може вжити український уряд для поліп-
шення умов виходу вітчизняних автовиробників на зов-
нішні ринки? 

1. Забезпечення перегляду митних тарифів та умов 
ЗВТ на користь виробництва шляхом преферен-
цій для імпорту сировини та комплектуючих для 
виробництва, а не готових товарів: 

– встановити «0» ставку мита на частину компо-
нентів які використовуються для виготовлення 
моторних транспортних засобів товарних пози-
цій 8701 — 8705 згідно з УКТ ЗЕД, включаючи 
електромобілі, надавши їм статус «що вико-
ристовуються для промислового складання 
моторних транспортних засобів»;

–  встановити «0» ставку мита на товари для про-
мислового складання, на які сьогодні мито існує 
(кузови для промислового складання моторних 
транспортних засобів товарної позиції 8703, 
укомплектовані, код згідно з УКТ ЗЕД 8707 10 
10 10 та кузови для моторних транспортних 
засобів товарної позиції 8703, інші, код згідно 
з УКТ ЗЕД 8707 10 90 90);

– надати статус «що використовуються для про-
мислового складання моторних транспортних 
засобів» частинам та компонентам, що вико-
ристовуються виключно для виготовлення елек-
тротранспорту та встановити на них «0» ставку 
мита.

2. Забезпечити повноцінне функціонування Експорт-
но-кредитного агентства; 

3. Пришвидшити укладення Угоди АСАА про від-
криття доступу промислової продукції на ринки 
України та країн ЄС щодо оцінки відповідності на 
промислову продукцію.

3. Серед іншого, чи відчувається потреба у запуску екс-
портно-кредитного агентства, удосконаленні законо-
давства щодо індустріальних парків, наявності торгових 
представництв закордоном, фінансуванні виставково-яр-
маркової діяльності, спрощенні митних процедур?

1. Надання стимулів для діяльності Індустріальних 
парків (законопроєкти №3724 та №3725). 

2. Запуск діяльності Експортно-кредитного агентства 
та збільшення бюджету ЕКА на активні операції.

4. Яким чином необхідно переглянути нинішні умови угоди 
про асоціацію щодо імпорту автомобілів з ЄС в Україну 
(ставки ввізних мит, строки перехідного періоду, умови 
застосування спеціальних заходів, передбачені у Додатку 
ІІ тощо) в інтересах відновлення вітчизняного автомобіль-
ного виробництва?

1. Перегляд митних тарифів та умов ЗВТ на користь 
виробництва шляхом преференцій для імпорту 
сировини та комплектуючих для виробництва, а 
не готових товарів.

2. Застосування спеціальних заходів у формі вищої 
ставки ввізного мита до легкових автомобілів, що 
походять зі Сторони ЄС.

Додатком II Угоди між Україною, з однієї сто-
рони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми дер-
жавами-членами, з іншої сторони (далі - Угода) 
визначені спеціальні заходи щодо легкових авто-
мобілів. Додатком встановлено граничні рівні для 
застосування спеціальних заходів щодо товарів 
відповідно до Частини 2 Глави 2 «Засоби захисту 
торгівлі» Розділу IV цієї Угоди та максимальний роз-
мір спеціального мита, який може застосовуватися 
для кожного окремого року.

У 2020 році граничний обсяг імпорту відповідно 
Додатку II Угоди для легкових автомобілів скла-
дав 45 тисяч одиниць з граничною часткою ринку 
23%. За таких умов Україна має право застосову-
вати спеціальні заходи, де максимальний розмір 
увізного мита та додаткового спеціального мита 
складає 10%.

За 11 місяців 2020 року в Україну було імпортовано 
244,9 тис. легкових автомобілів з ЄС. Таким чином, 
граничний обсяг імпорту є значним, а механізм 
застосування спеціального мита державою не 
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реалізовується, що негативно впливає на конку-
рентоспроможність національного виробника, на 
розвиток підприємництва та економіку загалом.

3. Перегляд умов щодо «Походження товарів» і мето-
дів адміністративного співробітництва.

Відповідно до статті 6 розділу ІІ Протоколу 1 щодо 
визначення концепції «Походження товарів» і мето-
дів адміністративного співробітництва Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС товари, які не є пов-
ністю виробленими, вважаються достатньо обро-
бленими або переробленими, якщо виконуються 
умови, наведені у Додатку II до цього Протоколу. 
Засоби наземного транспорту (в т.ч. легкові авто-
мобілі) отримують походження Україні чи ЄС, якщо 
вартість використаних матеріалів (походженням не 
з України чи ЄС) не перевищує 40 % ціни товару 
від виробника. Пропонуємо розпочати перего-
вори про перегляд цього відсотка в сторону його 
збільшення до 50%.

5. Як Ви оцінюєте перспективи активізації експорту 
вітчизняних автомобілів до ЄС у середньо- і довгостро-
ковому періоді? Які найбільш реальні моделі й меха-
нізми налагодження такого експорту?

За умови сприятливого регуляторного середовища 
та за умови імплементації законодавства щодо пер-
шочергових кроків, зазначених у запитанні №1 цього  
опитувальника:

1. Потенційний обсяг валютних надходжень від 
реалізації на експорт легкових електромобілів — 
2,3 млрд дол. США щорічно. 

2. Потенційний обсяг валютних надходжень від реалі-
зації на експорт електричного громадського тран-
спорту — 57 млн дол. США щорічно (за оцінками 
ПрАТ Єврокар та ТОВ Завод Електронмаш). 
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ГРУПА КОМПАНІЙ «ТЕКСТИЛЬ 
КОНТАКТ» — ТЕКСТИЛЬ І ВИРОБИ 
З НЬОГО

Інформаційно-аналітична довідка

За даними Eurostat, сукупний експорт з України до ЄС 
текстильних матеріалів, предметів одягу та взуття про-
тягом 2014-2019 рр. зріс на 43,3%, з 418,3 до майже 
600 млн євро. Основу цього експорту у 2019 р. склала 
продукція за кодом HS 62 «Одяг та додаткові речі до 
одягу, текстильні» з вартісним обсягом у 259,4  млн 
євро (43,3%); HS 64 «Взуття» — 105,7 млн євро (17,6%); 
HS 61 «Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні» — 
86,4 млн євро (14,4%), а також HS 63 «Інші текстильні 
вироби» (білизна, штори, ковдри, мішки, брезенти 
тощо)  — 66,0  млн євро (11,0%). Водночас найвищі 
темпи зростання спостерігаються щодо експорту вати, 
синтетичних ниток і волокон, одягу з трикотажу, взуття, 
головних уборів.

Позиції вітчизняних експортерів продукції легкої про-
мисловості на ринку ЄС порівняно незначні. Зокрема, 

загальний імпорт до ЄС продукції за кодом HS 62 «Одяг та 
додаткові речі до одягу, текстильні» (що складає найбільшу 
частку українських поставок текстильної продукції до ЄС) 
у 2019 р. склав 87,7 млрд євро. Імпорт до ЄС з країн, що не 
є членами об’єднання, при цьому склав 43,95 млрд євро 
(50,1%). Відтак на Україну припало всього 0,6% поставок 
відповідної продукції до ЄС, які були здійснені з третіх 
країн. Україна перебувала на 16 місці серед найбільших 
експортерів трикотажного одягу до ЄС у 2019 р. після 
Китаю, Бангладеш, Туреччини, Індії, В’єтнаму, Марокко, 
Пакистану, М’янми, Тунісу, Камбоджі, Індонезії, Шрі Ланки, 
Швейцарії, США та Північної Македонії.

За рештою видів продукції легкої промисловості позиції 
вітчизняних виробників на ринку ЄС були ще нижчими.

За даними Держстату України, на країни ЄС припадає 
переважна більшість вітчизняного експорту продукції 
легкої промисловості. У 2019 р. загальний експорт з 
України текстильних матеріалів та виробів (HS 50-63) 
становив 847,2 млн дол. США, з них 706,6 млн (83,4%) до 
країн ЄС. Особливо значна орієнтація на країни ЄС спо-
стерігається щодо експорту ключової для вітчизняних 
виробників товарної групи — HS 62 «Одяг та додаткові 
речі до одягу, текстильні», де частка країн ЄС у загаль-
ному обсязі експорту становила 96,7% у 2019 р.

Аналогічна ситуація простежується за товарними гру-
пами, що об’єднують взуття, головні убори й парасольки 
(HS 64-67). Їх експорт з України до всіх країн світу у 
2019 р. склав 188,4 млн дол. США, у тому числі до країн 
ЄС — 160,9 млн (85,4%).
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Основу вітчизняних експортних поставок текстилю й 
одягу на зовнішні ринки складають операції з даваль-
ницькою сировиною. За даними Держстату, готова 
продукція легкої промисловості, що була вироблена в 
Україні з давальницької сировини, а затим експортована, 
становила 602,1 млн дол. США. Таким чином, 71,1% 
обсягів експорту за товарними групами (HS 50-63) ста-
новила продукція, вироблена з давальницької сировини.

Результати анкетування виробника

1. Чи отримали Ви кращі умови доступу на ринки країн ЄС 
після підписання угоди про поглиблену і всеосяжну зону 
вільної торгівлі (скасування ввізних мит, адміністративних 
чи інших бар’єрів на шляху експорту до ЄС тощо)?

Підприємство відчуло поліпшення в роботі з ринками ЄС 
після підписання угоди. Ми отримали доступ до участі 
у Торгових Місіях з виїздом до країн, які їх проводять , 
участі у європейських онлайн-програмах та В2В пере-
говорах.   

2. Як Ви оцінюєте свої поточні конкурентні позиції на 
ринку ЄС за ціною та якістю продукції?

За останні роки ми стали співпрацювати з новими замов-
никами, розширили свій асортимент продукції, що під-
тверджує високу якість нашої продукції та відповідне 
ціноутворення.  

3. Які фактори стримують нарощення присутності вітчиз-
няних виробників продукції легкої промисловості на 
європейському ринку? Які першочергові кроки повинні 
бути здійснені для того, щоб усунути (пом’якшити) вплив 
цих негативних факторів?

• уніфікація митних тарифів

• спрощення митних формальностей

• гармонізація технічних регламентів та усунення тех-
нічних бар’єрів   

4. Яких заходів має вжити український уряд всередині 
країни для поліпшення умов виходу на ринок ЄС вітчиз-
няних виробників хімічної продукції?

Необхідне поліпшення у сприянні  фінансуванні вистав-
ково-ярмаркової діяльності, спрощенні митних про-
цедур, наявності торгового представництва в ЄС та 
приєднання до системи Rich.  

5. Які положення угоди про асоціацію з ЄС доцільно 
переглянути або додати в інтересах вітчизняних вироб-
ників Вашої галузі?

В першу чергу, необхідно переглянути Додаток 1В щодо 
митної вартості товарів групи секонд-хенд. 
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ЮРИДИЧНА ФІРМА «ІЛЛЯШЕВ 
ТА ПАРТНЕРИ» — TRADE REMEDIES

Інформаційно-аналітична довідка

За даними Незалежного моніторингу заходів, що 
впливають на міжнародну торгівлю, “Global Trade 
Alert” (GTA)*, від часу розгортання світової фінансо-
вої кризи у 2009  р. до набуття чинності угоди про 
поглиблену та всеосяжну торгівлю між Україною і 
ЄС у 2016 р. країнами Євросоюзу було застосовано 
135  регуляторних заходів, що прямо чи опосеред-
ковано зачіпали інтереси вітчизняних виробників 
на зовнішніх ринках. Ці заходи формували додаткові 
бар’єри у доступі українських виробників на євро-
пейський ринок, підривали їх конкурентні позиції на 
внутрішньому ринку й ринках третіх країн. 

Однак від початку двосторонньої лібералізації торгівлі 
між Україною та ЄС відповідно до угоди про асоціацію — 
протягом 2016-2020 рр. — з боку Європейської Комісії і 
країн-членів ЄС було застосовано ще 84 обмежувальні 
заходи регулювання торгівлі, що шкодять інтересам 
вітчизняних суб’єктів ЗЕД, та залишаються чинними ста-
ном на кінець 2020 р.

Більшість з них складають заходи, що непрямо обмежують 
доступ вітчизняних виробників на ринок країн ЄС або 
ставлять їх у невигідне конкурентне становище на ринках 
третіх країн порівняно з європейськими виробниками. 
Це передусім надання субсидій (61 внутрішньої і 18 екс-
портних) національними урядами та їх спеціалізованими 
агенціями.

Зафіксовані експортні субсидії були надані за посе-
редництва експортно-кредитних агентств (ЕКА) Німеч-
чини, Великобританії та Італії у вигляді кредитування та 
гарантування експорту машинобудівного обладнання і 
транспортних засобів до Китаю, РФ, Туреччини і Узбе-
кистану під великі інфраструктурні проекти (зведення 

* https://www.globaltradealert.org/country/13,20,31,50,52,53,56,65,71,72,78,80,93,99,101,111,117,118,126,144,165,166,172,191,192,196,202,220/
affected-jurisdictions_218/period-from_20090101/period-to_20211216

LNG-терміналу, розбудова заводів, виробничої інфра-
структури тощо).

Внутрішні субсидії надавались переважно у вигляді піль-
гових державних позик, гарантій за ними, податкових 
преференцій та фінансової підтримки дочірніх компаній 
ТНК в інших країнах. Підтримку від держави одержували 
виробники вершкового масла (Франція), м’яса птиці 
(Румунія), фруктових соків (Польща), предметів одягу 
(Німеччина), мінеральних добрив (Словаччина), дерев’я-
ної тари (Італія), чорних металів і виробів з них (Бельгія, 
Німеччина, Франція, Британія, Італія), електроенергії 
(Польща, Угорщина, Румунія, Чехія), компанії у галузях 
літако- (Франція) та автомобілебудування (Німеччина).

Два обмежувальні заходи стосуються обмежень на 
імпорту при публічних закупівлях металургійної про-
дукції у Великобританії. Зокрема, 3 червня 2016 р. уряд 
Британії запровадив цінову перевагу для внутрішніх 
виробників сталі, що враховує так звану «справжню 
вартість» британської сталі з огляду на соціальні й еко-
логічні зобов’язання виробників металургійної галузі. 
Вже 12 грудня 2016 р. уряд країни розширив перелік 
напрямів, за якими закупівлі сталі мають проводитись 
за новими правилами.

Водночас безпосередній обмежувальний вплив і 
найбільші бар’єри на шляху вітчизняного експортеру 
до ЄС мали наступні три заходи:

1. Запровадження безмитних тарифних квот та спеці-
ального захисного мита (safeguard) на рівні 25% поза 
їх межами за низкою товарних позицій металургійної 
галузі з 2 лютого 2019 року по 30 червня 2021 р.

2. Продовження дії антидемпінгового мита на рівні 
25,1% на безшовні труби походженням з України 
у жовтні 2018 р. (для компанії «Інтерпайп» мито з 
02.08.19 р. становить 8,1%). При цьому, сплата анти-
демпінгового мита призупиняється у разі сплати 
вищевказаного захисного мита (safeguard).

3. Запровадження антидемпінгового мита на рівні 60,5 
євро/т на гарячекатаний прокат у жовтні 2017 р. 
Сплата цього мита так само призупиняється у разі 
сплати safeguard.

Необхідно зазначити, що антидемпінгове мито на укра-
їнські безшовні труби вперше було запроваджено в ЄС 
ще у червні 2006 р. та діє уже третій п’ятирічний період 
поспіль.

Захисне мито на чорні метали та вироби з них, по суті, 
обмежило можливість подальшого нарощення експорту 



СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПОГЛИБЛЕННЯ
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ 
ЄВРОПЕЙСКОГО СОЮЗУ В УМОВАХ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ

49

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСТУПУ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНОК ЄС: ПОЗИЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ ТА ЕКСПЕРТІВ

відповідної продукції з України до ЄС, адже обсяги тариф-
них квот та ставка самого мита були підібрані таким чином, 
щоб не виходити за приблизні межі поставок, здійсне-
них у 2018 рр. З огляду на дані Євростату, цієї мети було 
досягнуто. Імпорт чорних металів (код 72 за УКТЗЕД) до 
ЄС з України зріс з 6,17 млн т у 2017 р. до 6,24 млн т у 
2018 р., однак уже в 2019 р. він скоротився до 6,13 млн т. 
Імпорт виробів з чорних металів (код 73 за УКТЗЕД) до ЄС 
з України збільшився з 295,6 тис т у 2017 р. до 363,0 тис. т у 
2018 р., проте за підсумками 2019 р. він упав до 321,6 тис. т.

Натомість зі сторони України по відношенню до інтере-
сів європейських виробників, за даними “Global Trade 
Alert”, протягом 2016-2020 рр. зафіксовано лише 4 обме-
жувальні заходи.

Один із них опосередкований, це запровадження у 
2017 р. механізму компенсації частини вартості сіль-
ськогосподарської техніки вітчизняного виробництва. 
Прямий вплив мають наступні три заходи:

1. Запровадження у травні 2019 р. антидемпінгового 
мита на рівні 40,5% на гумові пробки медичного при-
значення з Польщі (тарифна лінія 4016 99 97 90 за 
УКТЗЕД) на 5 років.

2. Продовження у 2019 р. дії захисного мита на рівні 
10,3% на гнучкі пористі плити, блоки та листи з піно-
поліуретанів (тарифна лінія 3921 13 10 19 за УКТЗЕД) 
до 6 років.

3. Введення у листопаді 2020 р. захисного (спеціаль-
ного) мита на рівні 12,4% на окремі полімерні мате-
ріали (тарифні лінії 3904 10 00 00 та 3901 20 90 00 
за УКТЗЕД) на 3 роки.

Результати анкетування експерта

1. Чи достатні передбачені в угоді про асоціацію меха-
нізми для результативної протидії новітнім викликам 
зловживання захисними заходами зі сторони ЄС, 
зокрема у металургійній сфері?

ЄС переважно застосовує антидемпінгові та компенса-
ційні заходи, що спрямовані на вирівнювання конкурен-
ції. Застосування спеціальних (захисних) заходів є вкрай 
рідкісною практикою Єврокомісії. 

При цьому нещодавно ЄС провів реформу інструментів 
торгового захисту, якою урівняв підхід до розрахунку 
антидемпінгового та компенсаційного мита для країн 
з ринковою та неринковою економікою. Відтоді нова 
методологія дає можливість нараховувати високий 
розмір  антидемпінгового та компенсаційного мита до 
імпорту товарів, в тому числі до товарів з України.  

Застосування захисних (спеціальних) заходів до імпорту 
товарів металургійного сектору є вимушена дія Євро-
комісії, як реакція на застосовані заходи США. 

Відповідно до статті 8.2 Угоди СОТ про захисні заходи 
Україна мала правову можливість запросити консульта-
ції та зарезервувати право на призупинення поступок 
у еквівалентному обсязі, що дало б можливість і під-
стави для ведення переговорів для поліпшеного доступу 
товарів на ринок ЄС.  Однак, не скористалась цим пра-
вом. Окрім цього, Україна має можливість оскаржити 
застосування захисних (спеціальних) заходів до імпорту 
товарів металургійного сектору в Органі з врегулювання 
суперечок в СОТ.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС не встановлює 
індивідуального підходу для застосування інструментів 
торгового захисту між сторонами, окрім додаткової 
можливості проводити консультації та обговорення в 
рамках Комітету по торгівлі.

Варто зрозуміти, що створення додаткових інструментів 
для протидії захисним заходам ЄС призведе до ситуації 
коли цей інструментарій переважно буде використову-
ватись проти заходів України. 

2. Яким чином можна вдосконалити положення угоди 
про асоціацію, що стосуються вирішення спорів?

В першу чергу варто вдосконалити список арбітрів від 
України, який є неповним. 

Безперечно  необхідно передбачити процедурні 
питання, такі як: вибір мови, порядок вибору арбітрів, 
порядок оплати гонорару арбітрам, повноваження 
секретаріату, тощо.
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 3. Які зміни доцільно внести до угоди про асоціацію в 
частині “trade remedies” в інтересах України з огляду на 
наявний досвід? 

Оскільки правила застосування інструментів торгового 
захисту визначені угодами СОТ, а Угода про асоціацію 
між Україною та ЄС має лише посилання на ці правила, 
то не варто передбачати окремих положень в частині 
інструментів торгового захисту в останній. Окрім цього, 
слід звернути увагу, що ЄС завжди буде мати більший 
політичний вплив на Україну, аніж навпаки. Встановлення 
додаткових правил в рамках Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС буде мати зворотній ефект та сприятиме 
політичному тиску на Україну. 

Разом з цим, варто змінити підхід/правила до засто-
сування заходів в Україні. Вбачається доречним 
застосувати заходи до товарів, що вироблені в ЄС та 
імпортуються в Україну, а не лише до товарів, шо виро-
блені в конкретній країні-члені ЄС. Тим більше, що ЄС 
застосовує заходи до українських товарів, що імпор-
туються на всю миту територію країн-членів ЄС. Тим 
більше, що ЄС є членом СОТ та суб’єктом міжнародно 
організації. 

4. Як можна посилити механізми захисту українських 
виробників у контексті протидії потенційним ефектам 
від масового субсидування в ЄС?

З усіх трьох інструментів лише компенсаційні заходи 
спрямовані на урівноваження конкуренції шляхом усу-
нення нечесного інструменту —  субсидування, яке спо-
творює конкуренцію. Разом з цим, не кожна субсидія є 
порушенням норм СОТ. У випадку наявності субсиду-
вання, що несумісне із зобов’язаннями ЄС в СОТ та за 
Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, українські 
виробники мають право звернутись до Мінекономіки та 
Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі та вимагати 
застосувати компенсаційні заходи або вимагати від ЄС 
зупинити таке субсидування.  

5. У який спосіб необхідно вдосконалити вітчизняне 
законодавство про антидемпінгові, компенсацій та 
спеціальні заходи і розслідування з огляду на надані 
пропозиції.

1. Поліпшити методологію розрахунку мит за резуль-
татами розслідування; 

2. Створити базу даних для зацікавлених сторін роз-
слідування;

3. Розпочати застосовувати заходи до товарів, що похо-
дять із спільної митної території (ЄС, Євразес), а не 
конкретної країни.
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Федерацією роботодавців України проведено власне 
онлайн-анкетування ряду національних компаній та 
асоціацій виробників з метою виявити основні бар’єри 
на шляху активізації експорту українських товарів та 
послуг до ЄС. Всього одержано заповнені анкети від 
31 респондента, з яких 24 є суб’єктами господарської 
діяльності (21 велике підприємство, 1 середнє і 2 малих), 

а решта 7 — асоціації виробників (рис. 2.1). Переважна 
більшість респондентів веде діяльність у секторі пере-
робної промисловості, також були охоплені компанії, що 
належать до будівельної, сільськогосподарської галузей, 
гірничо-добувної промисловості, здійснюють оптову і 
роздрібну торгівлю, надають транспортні, наукові та про-
фесійні послуги, послуги з водопостачання тощо (рис. 2.2). 

ОНЛАЙН-ОПИТУВАННЯ 
ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ ЩОДО 
ОНОВЛЕННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ 
З ЄС, ПРОВЕДЕНЕ ФЕДЕРАЦІЄЮ 
РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

Рис. 2.1. Розподіл опитаних респондентів за типом діяльності та розміром підприємств
ДжЕРЕЛО: дані онлайн-опитування ФРУ.

Рис. 2.2. Галузевий розподіл підприємств та асоціацій, що взяли участь в опитуванні
ДжЕРЕЛО: дані онлайн-опитування ФРУ.
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Рис. 2.3. Розподіл респондентів за територіальним охопленням ведення бізнесу
ДжЕРЕЛО: дані онлайн-опитування ФРУ.

Рис. 2.4. Розподіл респондентів за наявністю й типом експорту до ЄС
ДжЕРЕЛО: дані онлайн-опитування ФРУ.

Рис. 2.5. Розподіл опитаних респондентів за наявністю імпорту обладнання, матеріалів 
та комплектуючих з країн ЄС
ДжЕРЕЛО: дані онлайн-опитування ФРУ.
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Господарська діяльність 22 респондентів охоплює всю 
територію України, інші 9 представлені в окремих регіо-
нах країни (рис. 2.3). З опитаних, 26 респондентів експор-
тують до ЄС товари (22 опитаних) і послуги (4 опитаних), 
один суб’єкт господарювання планує розпочати експорт 
до ЄС, решта чотири поки не здійснюють поставок до 
країн ЄС (рис. 2.4). Також 17 респондентів заявили, що 
імпортують з країн ЄС проміжну продукцію у вигляді 
обладнання, матеріалів, комплектуючих та ін. (рис. 2.5).

Серед опитаних респондентів 13 заявили про наяв-
ність значних обмежень, що стримують їх експортні 
поставки до ЄС. Серед обмежень 3 респондентів 
заявили про митно-тарифні бар’єри на шляху екс-
порту, серед яких: 

•  ввізні мита, які продовжують діяти в ЄС щодо україн-
ських полімерів протягом семирічного перехідного 
періоду дії угоди про асоціацію (ПрАТ «Укрплас-
тик»);

• антидемпінгове мито у 60,5 євро/т на гарячеката-
ний прокат (Об’єднання підприємств «Укрметалур-
гпром»);

• тарифні квоти на ряд металургійної продукції з 
митом у 25% понад обсяг квоти (ПрАТ ВО «Сталь-
канат-Сілур).

Решта виявлених обмежень доступу до ринку ЄС пов’я-
зані із застосуванням нетарифних бар’єрів у торгівлі. 
Вітчизняні виробники найбільше скаржаться на обтяж-
ливі технічні бар’єри та санітарні і фіто-санітарні заходи 
і пов’язане з цим ускладнене ліцензування імпорту, жор-
стку систему захисту прав інтелектуальної власності у 
ЄС, складні правила визначення країни походження 

товару, через які вітчизняна продукція часто не визна-
ється як така, що вироблена в Україні. Для підприємств 
транспортного сектору ключовою перешкодою до ринку 
виступає складність одержання дозволів на автопере-
везення через країни ЄС, в результаті чого відчувається 
у цілому дискримінаційне ставлення до українських 
надавачів послуг порівняно з їх європейськими конку-
рентами.

Зведення одержаних результатів показало, що 
найбільшою мірою усунути бар’єри в доступі до 
ринку ЄС у рамках перегляду угоди про асоціацію, 
на думку вітчизняних виробників, можна шляхом:

• розширення переліку секторів, компаніям яких 
надаватиметься режим внутрішнього ринку на 
території ЄС;

• розширення можливостей електронної комерції 
через укладення угоди про взаємне визнання елек-
тронних довірчих послуг.

Поряд з цим, більшість респондентів, які вказали, що не 
відчувають бар’єрів зі сторони ЄС, зазначили, що про-
довжують зіштовхуватись з перепонами в ЗЕД, які вини-
кають унаслідок недосконалої системи проходження 
митних процедур в Україні. Про доцільність спрощення 
процедур торгівлі в Україні, повідомив 21 опитаний рес-
пондент. Ще чотири підприємства, які належать до хіміч-
ної галузі та виробників скла, заявили про необхідність 
перегляду імпортних мит з України у бік підвищення з 
метою захисту внутрішнього ринку. 

Загальний розподіл респондентів за відповіддю на 
запитання, яку частину угоди про асоціацію необхідно 
переглянути у першу чергу, наведено на рис. 2.6.

Рис. 2.6. Розподіл думок респондентів щодо необхідності перегляду тих чи інших частин 
угоди про асоціацію з ЄС

ПРИМІТКА: зазначивши «інше», респонденти наголосили на необхідності скасування квот на металургійну продукцію 

й обмежень на в’їзд вантажного транспорту, які були встановлені поза межами угоди про асоціацію і всупереч їй.

ДжЕРЕЛО: дані онлайн-опитування ФРУ.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАНЬ

• ввізні мита, що продовжують діяти поза межами 
наданих тарифних квот на сільгосппродукцію, а 
також стягуються з деяких товарів впродовж пере-
хідного періоду угоди;

• технічні бар’єри, пов’язані з невідповідністю вітчизня-
них стандартів якості технічним регламентам й норма-
тивам безпечності продукції в ЄС, що зокрема стримує 
вітчизняний експорт полімерів і будівельних матеріалів;

• жорсткі положення захисту прав інтелектуальної 
власності, що блокують вихід на ринок ЄС вітчизня-
ної фармацевтичної продукції, напоїв тощо;

• обтяжливі правила визначення країни походження 
товару, через які ряд вітчизняної продукції, що 
виготовляється з іноземної сировини, не визнається 
такою, що вироблена в Україні, та виключається з 
режиму вільної торгівлі з ЄС;

• значні дотації та субсидії, які одержують виробники хар-
чової продукції в країнах ЄС, що ставить ряд вітчизняних 
експортерів відповідних товарів на межу цінової конку-
рентоспроможності на європейському ринку;

• додаткові захисні заходи на металопродукцію, що 
ударили рикошетом по українським експортерам 
в результаті розгортання торгової війни між ЄС і 
США та прямо суперечать принципам свободи тор-
гівлі, які лягли в основу угоди про асоціацію;

• додаткові обмеження на вантажні перевезення 
через територію країн ЄС, пов’язані зі скоро-
ченням квот на видачу відповідних дозволів для 
вітчизняних транспортних компаній, що дискри-
мінує українських перевізників та є прямим пору-
шенням угоди про асоціацію у частині лібералізації 
транспортних послуг.  

УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ОПИТУВАНЬ

Незважаючи на те, що набуття чинності угоди про поглиблену та всеосяжну 
зону вільної торгівлі України і ЄС стало вагомим чинником лібералізації 
доступу на ринки сторін, після 5 років дії угоди українські експортери досі 
зіштовхуються з низкою бар’єрів та обмежень при виході зі своєю продукцією 
на європейський ринок. Основними бар’єрами виступають:
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Виробниками наголошується також на доцільності пере-
гляду тарифних зобов’язань України у бік підвищення 
ввізних мит на низку товарних позицій різних галузей 
(харчової, хімічної галузі, продукцію з неметалевих міне-
ральних ресурсів тощо).

Незважаючи на поточні досягнення зі спрощення про-
цедур торгівлі, низка вітчизняних експортерів до ЄС 
досі вказують на низьку якість адміністрування митних 
процедур в Україні та відсутність належної співпраці 
між вітчизняними митними органами й відповідними 
службами з країн-сусідів ЄС.

Подолання зазначених бар’єрів в контексті перегляду 
угоди про асоціацію більшість опитаних виробників 
вбачають шляхом розширення переліку галузей, яким 
надаватиметься режим внутрішнього ринку на терито-
рії ЄС, а також розширення можливостей електронної 
комерції через укладення угоди про взаємне визнання 
електронних довірчих послуг.

Поряд з цим постають новітні виклики, пов’язані переду-
сім з імовірністю запровадження “European Green Deal”, 
в рамках якого ЄС може значно обмежити український 
експорт до себе найбільш вуглецеємної продукції — чор-
них металів, цементу, електроенергії, продукції хімічної 
галузі — за допомогою механізму карбонового коригу-
вання імпорту. Відтак актуалізується взаємне узгодження 
умов та порядку незастосування такого механізму для 
українських виробників, які в перспективі можуть стати 
складовою угоди про асоціацію.

Вітчизняні виробники у переважній більшості наголошу-
ють на необхідності удосконалення системи державної 
підтримки експортерів, зокрема через запуск роботи 
українського ЕКА, відкриття торгових представництв у 
країнах експорту, сприяння виставково-ярмарковій діяль-
ності в ЄС. Разом з цим, від виробників готової продукції, 
реалізація якої здійснюється безпосередньо через мережі 
роздрібної торгівлі, лунають пропозиції щодо створення 
інституту технічного імпортера для співпраці з торговими 
мережами в країнах ЄС, які не виявляють зацікавленості в 
організації прямих імпортних поставок будь-звідки. 

У площині застосування заходів торговельного захисту 
(trade remedies) наголошується на необхідності вдо-
сконалення національного законодавства та практики 
запровадження відповідних заходів, оскільки перспек-
тива коригування міжнародних домовленостей у даній 
сфері є малоймовірною, а створення додаткових інстру-
ментів для протидії захисним заходам ЄС може при-
звести до ситуації, коли даний інструментарій (завдяки 
сильним позиціям Європейського Союзу на міжнародній 
арені) переважно буде використовуватись проти захис-
них заходів України.
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Секторальна оцінка попиту ЄС 
на продукцію з третіх країн

Аналіз товарообігу України з ЄС засвідчив, що сучасні 
тенденції розвитку двосторонньої торгівлі між ними 
не відповідають інтересам більшості галузей вітчизня-
ної економіки і національного господарства в цілому. 
Стале зростання в експорті частки сировини і продук-
ції первинної обробки у поєднанні з хронічним дефі-
цитом сальдо торгового балансу та високим рівнем 
залежності від імпорту високотехнологічної продукції 
визначають необхідність в удосконаленні діючих умов 
торговельно- економічної співпраці України з ЄС. Ситу-
ація ускладняється тим, що значна кількість вітчизняних 
машино- і приладобудівних підприємств, втративши 
російський ринок і не знайшовши можливості переорі-
єнтації на нові ринки збуту, фактично припинили госпо-
дарську діяльність. Таким чином, попри очікувану заміну 
російського ринку європейським, відбулося падіння 
експорту за обома напрямами, що актуалізує реаліза-
цію заходів промислової політики на національному 
рівні з метою відновлення конкурентоспроможності 
українських виробників продукції з високою доданою 
вартістю на ринках ЄС.

Необхідно підкреслити, що лібералізація (яка досі 
триває у торгівлі між ЄС та Україною і згідно угоди 
про асоціацію триватиме до 2026 р.), за своєю суттю 
не здатна сама по собі формувати нові тенденції у тор-
гових відносинах сторін, а може тільки надалі посилю-
вати наявну динаміку. Для ілюстрації цього наведемо 
розрахунки індексу комплементарності торгівлі між 
Україною та ЄС протягом останніх років. Даний показ-
ник відображає міру того, наскільки країни/блоки 
країн є «природними торговими партнерами» в тому 
розумінні, що структура експорту однієї сторони, збі-
гається зі структурою імпорту іншої, тобто наскільки 
попит однієї сторони на міжнародному ринку збіга-
ється з пропозицією іншої.

Індекс комплементарності торгівлі розраховують за 
формулою:

де mi
k — частка імпорту товару k у сукупному імпорті 

країни i;

а xk
j — частка товару k у сукупному експорті країни j.

ПОТЕНЦІАЛ АКТИВІЗАЦІЇ ТА 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 
ВІДНОСИН УКРАЇНИ З ЄС

Рис. 3.1. Індекси комплементарності у двосторонній торгівлі товарами між Україною та ЄС у 2008–
2019 рр.

ДжЕРЕЛО: UNCTAD Stat. Merchandise trade matrix — exports & imports of individual economies & institutional groups in 

thousands United States dollars, annual. URL: https://unctadstat.unctad.org/ wds/ReportFolders/reportFolders.aspx.
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Значення індексу перебуває в діапазоні від 0 до 100, де 
нульове значення означає відсутність попиту однієї сто-
рони на продукцію, яку експортує інша, а значення, близьке 
до 100, вказує на повний збіг структур попиту та пропозиції 
у двосторонній торгівлі між ними. Розрахунок цього індексу 
особливо корисний при аналізі потенційних наслідків угод 
про вільну торгівлю, оскільки взаємна лібералізація най-
більш доречна та виправдана у тих випадках, коли рівень 
комплементарності в торгівлі є високим та приблизно 
однаковим в обох сторін. Втім у торгівлі між Україною і ЄС 
ці критерії не дотримуються (рис. 3.1).

З рис. 3.1 чітко видно, що структура товарного експорту 
ЄС набагато більше відповідає структурі імпорту України 
ніж навпаки. Це вказує на те, що в Україні попит на про-
дукцію, на якій спеціалізуються виробники з ЄС, є вищим 
ніж попит європейських контрагентів на продукцію, яку 
українська сторона постачає на зовнішні ринки. Більше 
того, якщо індекс комплементарності експорту країн ЄС 
українському імпорту попри незначні коливання залиша-
ється майже незмінним (у 2019 р. становив 65,7 порівняно 
з 66,6 у 2008 р.), то зворотний показник має сталу тенден-
цію до зниження (з 40,0 до 32,0 протягом 2008–2019 рр.). 
Це означає, що структура українського експорту дефор-
мується у бік переважання в ній тих товарних груп, які не 
становлять значної частки в імпорті країн ЄС, а отже, попит 
на них досить обмежений. Порівняння структур експорту 
України та імпорту ЄС вказує, що до таких товарних груп 
належать пшениця, кукурудза, соняшникова олія, залізні 
руди і концентрати, чавун і напівфабрикати з вуглецевої 
сталі. Звідси можна зробити наступні висновки:

• при подальшій активізації інтеграційних процесів між 
Україною та ЄС темпи зростання вітчизняного імпорту 
з  ЄС перевищуватимуть темпи зростання вітчизня-
ного експорту до цих країн, відтак негативне сальдо 
у торгівлі з ЄС поступово збільшуватиметься;

• попри позитивний короткостроковий ефект від роз-
ширення доступу на ринок ЄС, вітчизняні експортери 
зернових, олії, залізорудної сировини та деяких чор-
них металів незабаром повністю наситять європей-
ські ринки і таким чином зіштовхнуться з природним 
обмеженням попиту на свою продукцію в ЄС.

З метою уникнення цих негативних наслідків україн-
ська економіка повинна сформувати спеціалізацію на 
постачанні переробної продукції для найбільш імпорто- 
орієнтованих галузей виробництва в країнах ЄС, а також 
максимально використати потенціал «недоторгованого» 
експорту (різницю між фактичним та потенційно мож-
ливим експортом, порахованим на основі гравітаційної 
моделі) за тими товарними групами, які наразі станов-
лять основу вітчизняних поставок на ринки ЄС.

У першу чергу необхідно зазначити, що в країнах ЄС про-
тягом останніх років спостерігається зростаюча динаміка 
імпорту (рис. 3.2), відтак зберігається перспектива активіза-
ції експортних поставок на європейський ринок за рахунок 
зайняття нових і розширення існуючих товарних ніш.

У період 2008–2019 рр. незначне падіння імпорту в ЄС 
спостерігалося лише протягом двох років — 2009 р. 

Рис. 3.2. Динаміка реального імпорту товарів та послуг і його співвідношення з ВВП у ЄС протягом 
2008–2019 рр.

ДжЕРЕЛО: The World Bank data. Imports of goods and services (constant 2010 US$) — European Union. URL: https://data.

worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.KD?end=2019&locations=EU&start=2008

IMPORTS of goods and services (% of GDP) — European Union https://data.worldbank.org/indicator/ NE.IMP.GNFS.ZS?end=2

019&locations=EU&start=2008.
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і 2012 р. В усі інші розглянуті роки імпорт зберігав 
позитивну динаміку, у результаті зрісши протягом 
аналізованого періоду з 5,83 до 7,95 трлн дол. США 
(у цінах 2010 року). При цьому, темпи зростання 
імпорту перевищували темпи зростання ВВП країн- 
членів ЄС, на що вказує зростання співвідношення 
між відповідними показниками з 40,0% у 2008 р. до 
43,6% у 2019 р. Отже, економіка країн ЄС у цілому 
стає дедалі більш відкритою до імпорту. Безумовно, 
у зв’язку з пандемією COVID-19, у 2020 р. очікується 
падіння ВВП ЄС. Зокрема, МВФ прогнозує його ско-
рочення на 7,0%*, а Європейська Комісія — на 7,4%**, 
що стане найбільшим падінням економіки країн, які 
сформували ЄС, з часів Другої світової війни. Однак 
уже з 2021 р. очікується відновлення росту ВВП ЄС на 
4,1–4,7%, а в 2022 р. — на 3,0%.

Для порівняння зазначимо, що імпорт товарів і послуг РФ 
зазнав стрімкого падіння протягом 2014–2016 рр. У 2016 р. 
його обсяг склав 294,2 млрд дол. США (у цінах 2010 р.), 
що на 33,2% менше ніж у 2013 р. У 2019 р. імпорт зріс до 
367,0 млрд що досі було менше ніж у 2008 р. Співвідно-
шення між імпортом товарів і послуг та ВВП РФ протягом 
2008–2019 рр. скоротилося з 22,1 до 20,8%. Падіння ВВП 
в РФ у 2020 р. очікується на рівні 4,1%. Внутрішні еконо-
мічні проблеми РФ суттєво скоротили попит країни на 
іноземну продукцію, а через тривалий застій цей попит 
розвивається вкрай мляво. Як наслідок, повернення до 
докризових обсягів товарообігу між Україною та РФ вида-
ється надзвичайно малоймовірним навіть за гіпотетичного 
сценарію припинення торгової війни між ними.

Іншим магістральним вектором розвитку зовнішньо-
торговельних відносин для України видаються країни 
Східної Азії, передусім Китай, який демонструє наба-
гато вищі темпи зростання імпорту та національної 
економіки, ніж країни ЄС. Навіть за підсумками 2020 р. 
у Китаї очікується зростання ВВП на 1,9%. Втім пер-
спективи активізації вітчизняного експорту до Китаю 
є вкрай сумнівними, оскільки поточна структура 
торгівлі України з ним є чи не найменш ефективною 
порівняно з іншими країнами світу. Частка сировини 
в українському товарному експорті до Китаю у 2018 р. 
становила 55,8%, а засобів виробництва та товарів 
кінцевого споживання — лише 12,1%. Не менш про-
блемним у даному контексті є вітчизняний експорт до 
Індії, в якому засоби виробництва та готова продукція 
мали частку в 3,9%. Для порівняння, в експорті до ЄС 
сировина склала 31,1%, а готова продукція та засоби 
виробництва — 28,2%***. Відтак проблема сировинної 
орієнтації вітчизняного експорту найбільш гостро стоїть 
у відносинах з країнами Азійського регіону.

* https://www.imf.org/en/Publications/REO/EU/Issues/2020/10/19/REO-EUR-1021

** https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2021

*** World Integrated Trade Solutions (WITS) / The World Bank. URL: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/UKR/Year/2018/TradeFlow/
Export/Partner/CHN/Product/stages-of-processing/Show/Product%20Group;XPRT-TRD-VL;XPRT-PRDCT-SHR;/Sort/XPRT-TRD-VL

Отже, серед ключових альтернатив саме країни ЄС зали-
шаються найбільш перспективним вектором розвитку 
виробничо- експортного потенціалу України як за струк-
турою попиту на іноземні товари, так і за його динамікою.

Визначимо найбільш орієнтовані на імпорт сектори еко-
номіки в країнах ЄС, використавши дані міжгалузевого 
балансу «витрати- випуск» щодо проміжного і кінцевого 
споживання відповідних товарів з розподілом на товари 
внутрішнього виробництва (у даному випадку — вироб-
ництва країнами- членами ЄС) та імпорт продукції з країн 
поза межами ЄС (рис. 3.3).

Як простежується з даних міжгалузевого балансу, най-
більша орієнтованість на імпорт в ЄС зберігається у спо-
живанні продукції видобувної промисловості. Частка 
імпорту різноманітних мінеральних ресурсів і вуглевод-
нів з третіх країн у сукупному споживанні країн- членів ЄС 
у 2019 р. склала 66,9%. Однак, по-перше, такий рівень 
проникнення імпорту обумовлений насамперед потре-
бами у природному газі й нафті, у торгівлі якими Україна 
сама є нетто- імпортером, а по-друге, спеціалізація на 
постачанні решти мінеральних ресурсів не відповідає 
стратегічним інтересам України, що полягають у посла-
бленні сировинної спрямованості вітчизняного вироб-
ництва та експорту й розвитку потенціалу переробної 
промисловості.

Поряд з цим, в ЄС висока орієнтація на імпорт спо-
стерігається у споживанні продукції машинобуду-
вання, зокрема:

• комп’ютерного обладнання, електронних ком-
понентів та плат, різної електронної апаратури й 
оптичної продукції (частка імпорту у  споживанні 
2019 р. склала 40,9%);

• транспортних засобів, крім автомобілів, зокрема, 
суден, човнів, літальних апаратів, залізничних локо-
мотивів і рухомого складу та частин до них (30,6%);

• електричного обладнання, а  саме трансформато-
рів, побутових приладів, батарей та акумуляторів, 
електродвигунів, проводів і  кабелів, освітлюваль-
ного устаткування тощо (23,4%).

У машинобудуванні частка проникнення імпорту у про-
міжне споживання є вищою ніж у кінцеве, тому потенціал 
активізації експорту відповідної продукції до ЄС знахо-
диться передусім у сфері розвитку внутрішньогалузевих 
зв’язків та торгівлі комплектуючими з європейськими 
виробниками готової продукції.
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Високий рівень проникнення імпорту в ЄС спостеріга-
ється й у споживанні продукції легкої промисловості 
(40,7%), що обумовлює перспективу подальшої екс-
портної експансії вітчизняного одягу, взуття й текстилю, 
вироблених завдяки операціям з давальницькою сиро-
виною. Необхідно зазначити, що вітчизняний експорт до 
ЄС предметів одягу, взуття і виробів з текстилю від часу 
лібералізації доступу на європейський ринок (протягом 
2014–2019 рр.) зріс майже на 30% — з 703,8 до 914,6 млн 
дол. США, а експорт текстилю і взуття у 2019 р. переви-
щував рівень 2008 р.

Вища за середню орієнтація на імпорт у ЄС зафіксована 
також у споживанні меблів й іншої продукції (спортивних 

товарів, музичних інструментів, медичних матеріалів, 
іграшок) та фармацевтичних препаратів (по 23,4%), 
у металургійному виробництві (18,5%).

В абсолютному вимірі найбільше споживання імпорту 
в ЄС у 2019 р. мало місце серед продукції добувної про-
мисловості (258,5 млрд євро), комп’ютерної, електро-
нної й оптичної продукції (223,9 млрд продукції легкої 
промисловості (147,4 млрд машин, верстатів і устатку-
вання (112,7 млрд транспортних засобів та їх частин, 
крім автомобілів (104,8 млрд продукції хімічної промис-
ловості (104,6 млрд засобів автомобільного транспорту 
(94,5 млрд) — рис. 3.1.

Рис. 3.3. Індекси комплементарності у двосторонній торгівлі товарами між Україною та ЄС у 2008–2019 рр.

ДжЕРЕЛО: UNCTAD Stat. Merchandise trade matrix — exports & imports of individual economies & institutional groups in 

thousands United States dollars, annual. URL: https://unctadstat.unctad.org/ wds/ReportFolders/reportFolders.aspx.
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B – добувна промисловість і роз-
роблення кар’єрів 

С26 – виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної продук-
ції

С13-15 – текстильне виробни-
цтво, виробництво одягу, виробів 
зі шкіри

С28 – виробництво двигунів, тур-
бін, верстатів, печей, с/г облад-
нання та ін.

С30 – виробництво транспортних 
засобів, крім автомобілів

С20 – виробництво хімічних речо-
вин і хімічної продукції

С29 – виробництво автомобілів, 
причепів і напівпричепів

С10-12 – виробництво харчових 
продуктів, напоїв, тютюнових 
виробів

С31-32 – виробництво меблів; 
іграшок, спортивних товарів і ін.

С27 – виробництво електричного 
устаткування

С19 – виробництво коксу та про-
дуктів нафтоперероблення

С24 – металургійне виробництво

С21 – виробництво фармацевтич-
них препаратів

А01 – сільське господарство; 
мисливство

С25 – виробництво готових мета-
левих виробів, крім машин

С22 – виробництво гумових і 
пластмасових виробів

С23 – виробництво іншої немета-
левої мінеральної продукції

С17 – виробництво паперу та 
паперових виробів

С16 – виробництво продукції 
деревообробної промисловості

С33 – ремонт і монтаж машин та 
устаткування

А03 – рибне господарство

D – постачання електроенергії, 
газу, пари і кондиційован. повітря

А02 – лісове господарство і лісо-
заготівлі

С18 – поліграфічна діяльність

Рис. 3.1. Споживання імпортної продукції з третіх країн в ЄС за видами економічно діяльності 
у 2019 р., млрд євро

ДжЕРЕЛО: Symmetric input-output table at basic prices (product by product) / Eurostat. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.

eu/nui/submitViewTableAction.do.
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Аналіз експортного 
потенціалу України в торгівлі 
з ЄС за методикою ITC

Незважаючи на складні кризові явища у вітчизняній еко-
номці, виробничо- експортний потенціал України зберігає 
достатні ресурси і можливості для того, щоб у перспективі 
задовольнити попит країн ЄС на імпортну продукцію за 
цілою низкою товарних груп у більшості секторів господар-
ства. Йдеться як про товари, які вже активно постачаються 
на європейський ринок, так і про нові напрями диверси-
фікації вітчизняного експорту до ЄС. Оцінка відповідних 
можливостей здійснена на основі методології Міжнарод-
ного торгового центру (International Trade Center — ITC), яка 
ідентифікує товарні групи, ринки збуту і постачальників 
з невикористаним експортним потенціалом, кількісно 
визначає обсяги цього потенціалу.

Вказана методика лежить в основі Карти експортного 
потенціалу ITC –інтерактивного інструмента, що надає 
оперативну і практичну інформацію про продукцію, 
ринки та постачальників з невикористаним потенціа-
лом. Базовим показником карти експортного потенці-
алу є індикатор експортного потенціалу, що визначає 
потенційні обсяги експорту для будь-якої країни по 
заданій продукції та цільовому ринку. Його розраху-
нок базується на використанні гравітаційної моделі, що 
враховує обсяг експорту, попит цільового ринку, умови 
доступу до ринку, а також двосторонні торгові зв’язки 

між країною- експортером та цільовим ринком. Неви-
користаний потенціал відповідає обсягу експортного 
потенціалу за вирахуванням фактичних обсягів експорту.

Відповідно до методики ІТС, країни ЄС і Західної Європи 
посідають чільне місце серед усіх регіонів світу, що 
мають найбільший потенціал для українського екс-
порту. Експортних потенціал цих країн оцінюється 
у 21,2 млрд дол. США, у тому числі невикористаний — 
у 10,4 млрд). За ними йдуть країни Східної Європи та Цен-
тральної Азії (експортний потенціал — 7,1 млрд дол.США, 
невикористаний потенціал — 2,9 млрд дол.США), країни 
Середнього Сходу (експортний потенціал — 6,4 млрд дол.
США, невикористаний потенціал — 2,9 млрд країни Схід-
ної Азії (експортний потенціал — 4,2 млрд дол. США, 
невикористаний — 2,8 млрд країни Північної Африки 
(експортний потенціал — 3,9 млрд дол. США, невико-
ристаний — 1,9 млрд) — рис. 3.4.

Щодо ринку країн ЄС, то його загальний експортний 
потенціал для України оцінюється у близько 20,0 млрд 
дол. США, з нього невикористаний потенціал — 9,7 млрд. 
У географічному вимірі найбільший потенціал екс-
порту української продукції за методикою ІТС спосте-
рігається для таких країн, як: Німеччина (експортний 
потенціал — 2,9 млрд дол.США, невикористаний потен-
ціал — 1,5 млрд, Італія (експортний потенціал — 2,7 млрд 
дол. США, невикористаний потенціал — 1,1 млрд, 
Польща (експортний потенціал — 2,5 млрд дол. США, 
невикористаний потенціал — 1,0 млрд, Нідерланди (екс-
портний потенціал — 2,0 млрд дол США, невикористаний 

Рис. 3.4. ТОП-5 регіонів світу за потенціалом для українського експорту

ДжЕРЕЛО: ITC Export Potential Map. URL: https://exportpotential.intracen.org/en/markets/gap-chart?fromMarker=i&exporte

r=804&toMarker=r&whatMarker=a&what=a.
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потенціал — 0,85 млрд дол США) й Іспанія (експортний 
потенціал — 1,9 млрд дол. США, невикористаний потен-
ціал — 0,63 млрд дол. США). На рис. 3.5 зображено 
загальний експортний потенціал та невикористаний 
потенціал української продукції на сучасному етапі для 
ринків усіх країн- членів ЄС.

З даного рисунку простежується, що основний незаді-
яний потенціал нарощення експорту наявний для тих 
країн ЄС, які вже є найбільшими торговельними партне-
рами України (рис. 1.9), за тією різницею, що найбільші 
обсяги експорту у 2019 р. здійснені до Польщі, а пер-
шість за потенціалом зберігає Німеччина.

Оскільки в основі методики ITC з виявлення неви-
користаного експортного потенціалу лежить наявна 
структура торгівлі протягом останніх п’яти років, то 
в товарному розрізі оцінка відповідного потенціалу 
для України зосереджена на перспективах нарощення 
поставок до ЄС за тими видами продукції, щодо яких 
вітчизняними виробниками вже сформовано найбільші 
конкурентні переваги. Це соняшникова олія, м’яка пше-
ниця, макуха з насіння соняшнику, напівфабрикати з вуг-
лецевої сталі, насіння ріпаку, тощо (рис. 3.6).

Розглянемо основні ринки серед країн ЄС з неви-
користаним потенціалом вітчизняного експорту за 
вищевказаними товарними позиціями. Отже:

• сумарний експортний потенціал до країн ЄС сирої 
олії насіння соняшнику або сафлору (код УКТЗЕД 
151211) складає 1,7 млрд дол. США, невикориста-
ний потенціал 554,6 млн дол. Найбільший потенціал 
для збільшення експорту серед країн ЄС мають 
Іспанія, Нідерланди, Італія, Німеччина та Франція;

• сумарний експортний потенціал пшениці i  суміші 
пшениці та жита (меслин) (код УКТЗЕД 1001) скла-
дає 666,9  млрд  дол., невикористаний потенціал 
423,1  млн дол. Найбільший потенціал для збіль-
шення експорту серед країн ЄС мають Італія, Нідер-
ланди, Німеччина, Румунія та Португалія;

• сумарний експортний потенціал макухи з  насіння 
соняшнику (код УКТЗЕД 230630) складає 
807,4  млрд  дол.  США, невикористаний потенціал 
364,4  млн. Найбільший потенціал для збільшення 
експорту серед країн ЄС мають Італія, Нідерланди, 
Німеччина, Данія та Іспанія;

Рис. 3.5. Експортний потенціал української продукції на ринках країн ЄС

ДжЕРЕЛО: ITC Export Potential Map. Markets URL: https://exportpotential.intracen.org/en/markets/ geo-map?fromMarker=i

&exporter=804&toMarker=j&whatMarker=a&what=a
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• сумарний експортний потенціал напівфабрика-
тів із заліза або сталі (код УКТЗЕД 720712) скла-
дає 741,8  млрд  дол., невикористаний потенціал 
358,2  млн дол. Найбільший потенціал для збіль-
шення експорту серед країн ЄС мають Бельгія, 
Німеччина, Чехія, Франція та Данія;

• сумарний експортний потенціал насіння 
ріпаку або рапсу (код УКТЗЕД 120510) складає 
1,1  млрд  дол.  США, невикористаний потенціал 
354,0  млн дол. Найбільший потенціал для збіль-
шення експорту серед країн ЄС мають Німеччина, 
Польща, Угорщина, Румунія та Чехія;

• сумарний експортний потенціал кукурудзи (без 
насіння для сівби) (код УКТЗЕД 100590) складає 
2,0 млрд дол., невикористаний потенціал 244,2 млн 
дол. Найбільший потенціал для збільшення екс-
порту серед країн ЄС мають Румунія та Італія;

• сумарний експортний потенціал прутків із стерж-
нів із заліза або нелегованої сталі (721420) скла-
дає 275,5  млн дол., невикористаний потенціал 
223,4  млн дол. Найбільший потенціал для збіль-
шення експорту серед країн ЄС мають Польща, 
Угорщина, Румунія, Німеччина та Литва;

Рис. 3.6. Топ-20 товарних позицій за обсягом невикористаного потенціалу експорту з України до 
країн ЄС, млн дол. США

ДжЕРЕЛО: ITC Export Potential Map. Products. URL: https://exportpotential.intracen.org/en/products/ gap-chart?fromMarker

=i&exporter=804&toMarker=r&market=6&whatMarker=k
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• сумарний експортний потенціал експорту оксиду 
алюмінію (281820) складає 201,5  млн дол., неви-
користаний потенціал 201,5  млн дол. Найбільший 
потенціал для збільшення обсягів експорту серед 
країн ЄС мають Словаччина, Німеччина, Нідер-
ланди, Угорщина та Польща;

• сумарний експортний потенціал щодо комплектів 
проводів запалювання для транспортних засобів 
(854430) складає 911,6  млн дол., невикористаний 
потенціал 191,2 млн дол. Найбільший потенціал для 
збільшення експорту серед країн ЄС мають Фран-
ція, Італія, Іспанія, Словаччина та Литва;

• сумарний потенціал експорту електротермічних 
кавоварок/чайників (851671) складає 281,4  млн 
дол., невикористаний потенціал 190,5 млн дол. Най-
більший потенціал для збільшення експорту серед 
країн ЄС мають Польща, Німеччина, Італія, Нідер-
ланди і Франція;

• сумарний потенціал експорту плоскокатаних виро-
бів із заліза або нелегованої сталі (720839) скла-
дає 258,1  млн дол., невикористаний потенціал 
174,1  млн дол. Найбільший потенціал для збіль-
шення експорту серед країн ЄС мають Німеччина, 
Угорщина, Нідерланди, Латвія та Італія;

• сумарний експортний потенціал експорту чавуну 
з  вмістом фосфору не більше 0,5% (720110) скла-
дає 380,2  млн дол., невикористаний потенціал 
161,1  млн  дол. Найбільший потенціал для збіль-
шення експорту серед країн ЄС мають Польща, 
Німеччина, Чехія, Нідерланди та Бельгія;

• сумарний потенціал експорту плоскокатаних виро-
бів із заліза або нелегованої сталі (720851) скла-
дає 492,6  млн дол., невикористаний потенціал 
136,0  млн дол. Найбільший потенціал для збіль-
шення експорту серед країн ЄС мають Німеччина, 
Угорщина, Нідерланди, Латвія та Італія;

• сумарний потенціал експорту напівфабрикатів із 
заліза або сталі (720711) складає 280,0  млн дол., 
невикористаний потенціал 132,6 млн дол. Найбіль-
ший потенціал для збільшення експорту серед країн 
ЄС мають Італія, Іспанія, Німеччина та Франція;

• сумарний потенціал експорту плоскокатаних виробів із 
заліза або нелегованої сталі (720838) складає 165,9 млн 
дол., невикористаний потенціал 199,9 млн дол. Найбіль-
ший потенціал для збільшення експорту серед країн ЄС 
мають Італія, Польща, Бельгія, Угорщина і Латвія;

• сумарний потенціал експорту феросилікомарганцю 
(720230) складає 303,4  млн дол., невикористаний 
потенціал 56,2 млн дол. Найбільший потенціал для 

збільшення експорту серед країн ЄС мають Польща, 
Чехія, Нідерланди, Німеччина і Франція;

• сумарний експортний потенціал експорту хвой-
ної деревини, розпиляної або розколотої вздовж, 
нарізаної або очищеної (440700) складає 147,2 млн 
дол., невикористаний потенціал 51,9 млн дол. Най-
більший потенціал для збільшення експорту серед 
країн ЄС мають Франція, Нідерланди і Австрія;

• сумарний потенціал експорту листів для облицювання, 
розпиляних вздовж/нарізаних/очищених товщи-
ною не більше 6 мм (440800) складає 154,6 млн дол., 
невикористаний потенціал 46,0 млн дол. Найбільший 
потенціал для збільшення експорту серед країн ЄС 
мають Італія, Румунія, Угорщина, Чехія та Іспанія.

Методика ITC наочно демонструє перспективу продов-
ження лібералізації двосторонньої торгівлі України з ЄС 
без запровадження будь-яких механізмів та заходів держав-
ної підтримки та розвитку вітчизняних виробництв, які з тих 
чи інших причин досі не набули конкурентних переваг на 
зовнішніх ринках або на ринках країн ЄС зокрема. Як видно 
з рис. 3.5 і 3.6, при збереженні в Україні наявної парадигми 
реалізації зовнішньоторговельної та промислової політики 
перспективи товарно- географічної диверсифікації вітчизня-
ного експорту залишатимуться замкнутими в межах наявного 
переважно сировинного кошику товарів й основних геогра-
фічних напрямів поставок на вже освоєні європейські ринки. 
Єдиною перевагою заповнення прогалини «недоторгова-
ного» експорту з країнами ЄС, можливо, стане зменшення 
негативного сальдо торгового балансу що залишається 
особливо актуальним у торговельних відносинах України 
з Німеччино, Францією та Польщею (рис. 1.11).

Поряд з цим, використання методики ITC вбачається 
доцільним з метою обґрунтування обсягів безмитних 
тарифних квот, які відповідають експортному потенціалу 
вітчизняних виробників у частині поставок на ринки ЄС. 
Встановлені у такий спосіб обсяги тарифних квот врахо-
вуватимуть як наявні виробничі потужності вітчизняних 
товаровиробників, так і реальний попит європейських 
споживачів на відповідну продукцію, задоволення якого 
сприятиме оптимізації виробничих витрат (у випадку 
проміжної продукції) та максимізації корисності й добро-
буту (у випадку готової продукції) контрагентів з країн 
ЄС. Перевагою використання Карти експортного потен-
ціалу для обґрунтування обсягів квот є також врахування 
методикою ITC динаміки експортних поставок упродовж 
останніх п’яти років, що повністю збігається з періодом 
набуття чинності угоди про асоціацію і таким чином 
відображає реальний стан виробничо- експортного 
потенціалу України, з однієї сторони, та попиту зі сто-
рони країн ЄС, з іншої, що дає можливість визначити 
конкретну величину квот, виходячи із співвідношення 
попиту і пропозиції, які склались саме на час перегляду 
положень угоди ПВЗВТ.



СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПОГЛИБЛЕННЯ
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ 
ЄВРОПЕЙСКОГО СОЮЗУ В УМОВАХ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ

65

ПОТЕНЦІАЛ АКТИВІЗАЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З ЄС

У зв’язку з тим, що Карта експортного потенціалу відобра-
жає дані щодо «недоторгованого» експорту у вартісних 
показниках, тоді як квоти встановлені у кількісних, то обсяг 
незадіяного потенціалу надалі встановлено у відсотках від 
величини фактичного експорту. На ці відсоткові значення 
надалі скориговано середній обсяг вітчизняного експорту 
за відповідними тарифними квотами у 2017–2019 рр. 
(рис. 1.13). Нові обсяги квот обчислено для тих товарних 
позицій, за якими спостерігається повне вичерпання квоти 
та поставки понад квотою.

За товарною групою «натуральний мед» (код 0409 за 
УКТЗЕД) незадіяний експортний потенціал України в тор-
гівлі з ЄС оцінюється у 35,2 млн дол. США при фактичному 
експорті 90,5 млн дол. Відтак співвідношення незадія-
ного потенціалу та фактичного експорту становить 38,9%. 
Середньорічний обсяг експорту натурального меду з Укра-
їни до ЄС у 2017–2019 рр. склав 44,37 тис. т. Звідси, обсяг 
безмитної тарифної квоти, яка відповідає експортному 
потенціалу вітчизняних виробників (з урахуванням «недо-
торгованих» обсягів) становить 61,2 тис. т на противагу 
тарифній квоті у 6,0 тис. т, що надається ЄС з 2021 р.

За товарною групою «цукор» (код 1702 за УКТЗЕД) 
незадіяний експортний потенціал України в торгівлі 
з країнами ЄС оцінюється у 4,09 млн дол. США при фак-
тичних обсягах 1,39 млн дол. Відтак співвідношення 
незадіяного потенціалу і фактичного експорту становить 
294,2%. Середньорічний обсяг експорту цукру з України 
до ЄС у 2017–2019 рр. склав 21,71 тис. т. Звідси, обсяг 
безмитної тарифної квоти, яка відповідає експортному 
потенціалу вітчизняних виробників (з урахуванням 
«недоторгованих» обсягів) становить 85,6 тис. т на про-
тивагу тарифній квоті у 20,07 тис. т, що надається ЄС.

За товарними групами, які об’єднують яблучний і вино-
градний соки (коди 2009 69–71 за УКТЗЕД) незадіяний 

експортний потенціал України в торгівлі з країнами ЄС 
оцінюється у 19,45 млн дол. США при фактичних обсягах 
50,33 млн дол. Відтак співвідношення незадіяного потен-
ціалу ц фактичного експорту сягає 38,6%. Середньоріч-
ний обсяг вказаних соків з України до ЄС у 2017–2019 рр. 
склав 41,4 тис. т. Виходячи з цього, обсяг безмитної 
тарифної квоти, яка відповідає експортному потенціалу 
вітчизняних виробників (з урахуванням «недоторгова-
них» обсягів) становить 57,4 тис. т на противагу тарифній 
квоті у 16,0 тис. т, що надається ЄС.

За товарною групою «оброблені томати» (код 2002 за 
УКТЗЕД) незадіяний експортний потенціал України в тор-
гівлі з країнами ЄС оцінюється у 15,22 млн дол. США при 
фактичних обсягах 40,0 млн дол. Відтак співвідношення 
незадіяного потенціалу і фактичного експорту становить 
38,1%. Середньорічний обсяг експорту оброблених 
томатів з України до ЄС у 2017–2019 рр. склав 41,7 тис. 
т. Звідси, обсяг безмитної тарифної квоти, яка відпові-
дає експортному потенціалу вітчизняних виробників 
(з урахуванням «недоторгованих» обсягів) становить 
57,6 тис. т на противагу тарифній квоті у 10,0 тис. т, що 
надається ЄС.

Для крохмалю (код 1108 11–13 за УКТЗЕД) незадіяний 
експортний потенціал України в торгівлі з країнами ЄС 
оцінюється у 6,2 млн дол. США при фактичних обся-
гах 5,2 млн дол. Отже, співвідношення незадіяного 
потенціалу і фактичного експорту становить 119,2%. 
Середньорічний експорт крохмалю з України до ЄС 
у 2017–2019 рр. не перевищував граничний обсяг тариф-
ної квоти у 10,0 тис т. Звідси, обсяг безмитної тарифної 
квоти, яка відповідає експортному потенціалу вітчизня-
них виробників становить 21,9 тис. т.

Результати відповідних розрахунків за вказаними вище 
й іншими товарними позиціями узагальнені у табл. 3.1.

Код за 
УКТЗЕД

Опис товарної групи
Тарифна квота 

з 2021 р.

Середньорічний 
експорт до ЄС

 у 2017-2019 рр.

Реальний 
експортний 

потенціал України

0207 М’ясо птиці 20,0 83,6 114,0

0409 Натуральний мед 6,0 44,4 61,2

1001 99 Пшениця м’яка 1000,0 1215,2 3323,6

1005 90 Кукурудза 650,0 11723,5 13083,4

1108 11-13 Крохмалі 10,0 10,0 21,9

1702 Цукор 20,07 21,7 85,6

2002 Оброблені томати 10,0 41,7 57,6

2009 69-71 Яблучний і виноградний сік 16,0 41,4 57,4

Таблиця 3.1.Оцінка реального експортного потенціалу України до ЄС за деякими товарними 
групами, щодо яких встановлені безмитні тарифні квоти, тис. т

ДжЕРЕЛА: Авторські розрахунки за даними: 1) ITC Export Potential Map. Products. 2) EU trade since 1988 by HS6 / Eurostat. 

3) Tariff quota consultation: Ukraine / European Commission.
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Ідентифікація напрямів 
диверсифікації українського 
експорту до ЄС за методи-
кою оцінки економічної 
складності продукції
Американські вчені Хаусманн і Клінгер у 2006 році 
запропонували революційну концепцію продуктового 
простору* , яка дозволила перейти від визнання важли-
вості та якісного ранжування економічної спеціалізації 
до кількісного вимірювання економічної складності, 
візуалізації та інтерпретації економічної спеціалізації 
країн і регіонів** 

Продуктовий простір у формі мережевої мапи демон-
струє існуючі виробничі можливості країни та близькі 
до них товари, на яких країна теж може спеціалізуватися 
завдяки вже наявним продуктивним знанням. Інтерпре-
туючи товари як втілення продуктивних знань чи здат-
ностей, дослідники наголосили, що «країни не просто 
виробляють товари та послуги, яких вони потребують. 
Вони виробляють те, що вони здатні виробляти»*** 

Пов’язані між собою продукти мають спільний набір 
необхідних для їх виробництва продуктивних знань чи 
здатностей. Ймовірність того, що країна зможе виро-
бляти певний продукт залежить від того, наскільки 
близько він у продуктовому просторі від продуктів, які 
країна вже виробляє. «Легше перейти від сорочок до 
блузок, аніж від сорочок до двигунів».

Продуктовий простір дуже неоднорідний. Продукти з 
найвищим рівнем економічної складності (машини, хімія, 
прилади…) розташовані в щільному та наповненому 
багатьма зв’язками центрі продуктового простору. Пери-
ферію ж продуктового простору займають продукти 
з найменшою економічною складністю (мінеральна 
та аграрна сировина, примітивна с/г продукція…), які 
мають невелику кількість зв’язків з іншими продуктами. 

Хаусманн, Ідальго та їх колеги емпірично довели, що чим 
ближчими до центру продуктового простору є продукти, 
на яких спеціалізується країна, тим вище складність еконо-
міки та рівень доходів і, одночасно, більше можливостей 

* HAUSMANN, Ricardo, KLINGER, Bailey. Structural Transformation and Patterns of Comparative Advantage in the Product Space. CID Working Paper, 
No. 128, August 2006. (https://growthlab.cid.harvard.edu/files/ growthlab/files/128.pdf)

** Hidalgo, C.A., B. Klinger, A.-L. Barabási and R. Hausmann (2007). The product space conditions the development of nations. Science 317(5837), 
482–487. (https://arxiv.org/pdf/0708.2090.pdf)

*** Ricardo Hausmann, Cesar A. Hidalgo, et al., The Atlas of Economic Complexity, (2011) Puritan Press, Hollis New Hampshire, 369p. (https://atlas.
media.mit.edu/static/pdf/atlas/AtlasOfEconomicComplexity.pdf)

**** Erik S. Reinert, How Rich Countries Got Rich and Why Poor Countries Stay Poor, London: Constable & Robinson, 2007

***** Ricardo Hausmann, Cesar A. Hidalgo, et al., The Atlas of Economic Complexity, (2011) Puritan Press, Hollis New Hampshire, 369p. (https://atlas.
media.mit.edu/static/pdf/atlas/AtlasOfEconomicComplexity.pdf), p.27

для розвитку й диверсифікації національного виробни-
цтва та експорту. По суті, вони емпірично підтвердили 
висновки, яких дійшов професор Райнерт в результаті 
аналізу економічної політики та економічної історії різ-
них країн світу за понад 500 років. Зокрема, про те, що 
«різні види економічної діяльності якісно відрізняються 
як джерела добробуту»****. Створена Хаусманном, Ідальго 
та їх колегами модель показала, що для 128 країн, щодо 
яких є достатні дані для аналізу, економічна складність 
пояснює 73% варіації ВВП на душу населення (з поправкою 
на доходи від видобутку корисних копалин, який залежить 
від геології, а не від ноу-хау)*****  

Визнання вирішального значення економічної спеціалі-
зації країни (по суті, виробничої структури економіки з 
домінуванням певних видів діяльності) стало поворот-
ним моментом в еволюції економічної теорії та підста-
вою для докорінного перегляду економічної політики 
країн, що опинились в пастці сировинної економіки. 

Окрім емпіричного підтвердження ідей великих еконо-
містів від Антоніо Серра до Еріка Райнерта про визначну 
роль економічної спеціалізації для економічного успіху 
країни, автори «Атласу економічної складності» запро-
понували методологію кількісної оцінки економічної 
складності кожного продукту. Тепер з великим ступенем 
впевненості можна сказати, які товари і послуги при-
рікають країну на «щурячі перегони» та спеціалізацію 
на бідності, а які навпаки створюють добробут і дов-
гострокову перспективу розвитку. Домінування тих чи 
інших продуктів у виробничій структурі країни формує 
її економічну спеціалізацію, а вона, в свою чергу, обу-
мовлює певний рівень добробуту людей.

Індекс економічної складності (Economic Complexity 
Index), який, по суті, відображає економічну спеціалі-
зацію країни, пояснює економічне зростання на поря-
док краще ніж усі інституційні параметри (політична 
стабільність, верховенство права, якість врядування, 
контроль корупції...) разом узяті. Цей індикатор також 
в 5 разів краще пояснює економічне зростання ніж усі 
освітні показники разом узяті чи комплексний індекс 
конкурентоздатності економіки Світового економічного 
форуму в довгостроковій перспективі.

Виходячи із збалансованого стратегічного підходу, що 
одночасно враховує близькість перспективних товарів 
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у продуктовому просторі до тих, які нині експортуються 
(характеризує реалістичність їх виробництва, виходячи 
з наявних умов), економічну складність перспективних 
товарів (визначає створюваний таким виробництвом/
експортом рівень добробуту) та виграш можливостей 
(відображає здатність до подальшої диверсифікації 
експорту), за допомогою «Атласу економічної склад-
ності» було ідентифіковано товарні групи за рахунок 
яких першочергово може бути розширений експортний 
кошик України, у тому числі й у двосторонній торгівлі з 
країнами ЄС, для прискорення економічного зростання 
шляхом диверсифікації товарообороту (рис. 3.7).

Дані рис. 3.7 свідчать, що найбільш перспективними 
галузями-рушіями структурної перебудови економіки 
України з огляду на наявний потенціал є машинобуду-
вання, автомобілебудування, виробництво електричних 
машин та устаткування, а також окремі сфери чорної 
металургії, виробництва продукції військового призна-
чення, полімерних матеріалів. Товарні групи з найви-

щими оцінками перспектив диверсифікації в Україні, 
виходячи з рівня економічної складності продукції, уза-
гальнено в рис. 3.8.

Незважаючи на кризовий стан вітчизняного автомобі-
лебудування, саме ця галузь має найбільший потенціал 
стати осердям ефективних структурних змін в економіці 
України через активізацію виробництва та експорту 
конкуренто-спроможних легкових та вантажних автомо-
білів, тракторів, автобусів, кузовів, трансмісійних валів 
(коробок передач), двигунів, шасі, причепів, шин із вул-
канізованої гуми. Перспективними напрямами дивер-
сифікації є виробництво плоского прокату з легованої 
сталі й інших литих виробів із чорних металів, насосів 
для рідин, пальників, обладнання для температурної 
обробки матеріалів, устаткування для забезпечення 
безпеки і регулювання руху, частини та приладдя для 
вогнепальної зброї тощо. Усі ці товарні групи знахо-
дяться у Квадранті ІІ (лівий верхній), який на рис. 3.7 
виділено сірим.

Рис. 3.7. Розподіл товарних груп за потенціалом і ефективністю диверсифікації вітчизняного 
експорту

ПРИМІТКА: товарні групи позначені за 4 знаками Гармонізованої системи кодування та опису товарів (HS4).

ДжЕРЕЛО: Atlas of Economic Complexity: Which Products are Feasible for Ukraine in 2017? URL: https://atlas.cid.harvard.

edu/explore/feasibility?country=228&year=2017&productClass=HS&startYear=undefined&product=undefined&target=Produ

ct&partner=undefined.
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У Квадранті І (правому верхньому) на рис. 3.4 розташовані 
ті товарні групи, які також мають високий інноваційний 
потенціал для вітчизняної економіки, проте розташовані 
на великій «відстані». Стартові позиції національного 
господарства України з погляду володіння технологіями, 
ноу-хау і кадрового забезпечення є несприятливими для 
стрімкого розвитку відповідних виробництв. Структурні 
зміни за цими напрямами вимагають значних інвестицій та 
можливі скоріше у віддаленій перспективі. Серед товарних 
груп цього квадранту варто виділити електричні машини 
для паяння і зварювання (код 8515 за HS4), радіоапаратуру 
дистанційного керування (8526), обладнання для обробки 
шкур (8453), літальні апарати (8802) та обладнання для них 
(8803), дріт з корозостійкої сталі (7223), оптичні прилади 
(9002), складні фармацевтичні препарати, зокрема анти-
біотики (2941), пристрої мобільного зв’язку (8517) та ін.

Водночас при реалізації структурної політики слід уникати 
перерозподілу значного обсягу ресурсів на галузі, продук-
ція яких розташована у Квадрантах ІІІ (нижньому лівому) та 
IV (нижньому правому) на рис. 3.7. Вітчизняні виробники 
мають доволі високий рівень конкурентоспроможності у 
галузях Квадранту ІІІ, однак відповідні товари не характе-

ризуються достатнім рівнем складності й технологічно-
сті, а їх виробництво — достатнім рівнем продуктивності 
праці для ефективного взаємозв’язку між структурними 
змінами та випереджаючим розвитком національної 
економіки. До товарних груп цього квадранту належать 
необроблена деревина (4403), меблі (9403, 06), продукти 
деревообробки (4411), деякі чорні метали (7201, 03, 06) та 
вироби з них (7301, 08), текстиль, бавовна, окремі пред-
мети одягу (6103, 08), продукти харчової промисловості 
(1904), рис (1006) тощо.

Квадрант IV охоплює галузі, що поєднують незначний 
потенціал виступати в ролі рушіїв зростання та велику 
відстань до повноцінного розвитку в економіці України. 
Це, зокрема, термоси та інші вакуумні ємності (9617), 
штучні квіти (6702), рослині волокна (5305), друкар-
ські верстати (8469), корд з вулканізованої гуми (4007), 
мікрофони й гучномовці (8518), шкіряні сумки, валізи, 
футляри, чохли (4202), натуральний корок (4501), ножиці 
й леза до них (8213), корпуси (9112), ремінці та браслети 
(9113) для годинників, ударні музичні інструменти (9206), 
столові, кухонні й інші побутові вироби та їх частини з 
чорних металів (7323) тощо.

Рис. 3.8 Ключові товарні групи за потенціалом та ефективністю вітчизняного експорту до країн ЄС

ДжЕРЕЛО: Atlas of Economic Complexity: Which Products are Feasible for Ukraine in 2017? URL: https://atlas.cid.harvard.

edu/explore/feasibility?country=228&year=2017&productClass=HS&startYear=undefined&product=undefined&target=Produ

ct&partner=undefined.
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Необхідно зазначити, що ринок країн ЄС за переліком 
виокремлених ключових товарних груп для диверси-
фікації українського експорту (табл. 3.3) у 2019 р. оці-
нюється у 120,8 млрд євро. Саме стільки склав імпорт 
продукції до ЄС за відповідними кодами HS4 з країн, 
які не є учасниками об’єднання (третіх країн). Протягом 
останніх п’яти досліджуваних років (2014-2019 рр.) цей 
імпорт зріс на 74,5%, засвідчивши стрімке зростання 
попиту на перспективні товари для диверсифікації 
вітчизняних товаропотоків до країн ЄС. Зазначимо, що 
частка продукції українського виробництва на відповід-
них ринках ЄС у 2019 р. склала всього 0,156%, хоча й 
збільшилась порівняно з 2014 р., за підсумками якого 
становила 0,107%. За даними Євростату, імпорт за пере-
ліченими товарними кодами з України до ЄС протягом 
2014-2019 рр. збільшився з 63,0 до 160,4 млн євро.

У ЄС близько половини з указаного ринку формує попит 
на імпортні легкові автомобілі (код 8703) — близько 
53,6 млрд євро, а темпи приросту цього попиту протя-
гом 2014-2019 рр. становили 103,2%. Вищими темпами 
протягом даного періоду до ЄС з третіх країн зростав 
лише імпорт автобусів (8702) — 121,3% (табл. 3.4).

Зі сторони України основу експортних поставок до ЄС 
за встановленими товарними групами у 2019 р. склало 
обладнання для контролю й розподілу електричного 

струму (8537) з вартісними обсягами експорту у майже 
73 млн євро, що в 9,5 разів більше ніж у 2014 р. (7,7 млн 
євро). Основу цього експорту складають електричні 
трансформатори. Ще у 2013 р. понад 50,5% вітчизняного 
експорту трансформаторів здійснювалося до РФ, однак, 
починаючи з 2014 р., цей ринок було переважною мірою 
втрачено. Протягом 2013-2018 рр. поставки продукції за 
кодом 8537 до РФ впали на 81,6%, а частка цього ринку 
у загальному експорті трансформаторів — до 10,2%.

Натомість вітчизняний експорт стрімко переорієнтувався 
на країни ЄС, передусім до Угорщини, Німеччини та 
Чехії, на які сумарно прийшлося 54,0% всього експорту 
трансформаторів з України у 2018 р. За підсумками 
2019 р. на ЄС припадало 76,4% всього вітчизняного 
експорту трансформаторів. Це засвідчує значну пер-
спективу удосконалення структури експортних поста-
вок з України до ЄС на засадах розвитку конкурентних 
переваг серед продукції машинобудування.

З ідентифікованого переліку перспективної продукції 
порівняно значні поставки вітчизняної продукції до ЄС 
у 2019 р. спостерігались також за групами 8431 «Зап-
частини до навантажувального й розвантажувального 
обладнання» (25,6 млн євро), 8413 «Насоси для рідин» 
(14,8 млн євро) та 8716 «Несамохідні причепи та напівп-
ричепи» (14,2 млн євро).

Рис. 3.9 Показники попиту ЄС (імпорт з третіх країн) на продукцію за ключовими для 
диверсифікації українського експорту товарними групами, млн євро

ДжЕРЕЛО: EU trade since 1988 by HS2 & HS4 / Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/ international-trade-in-goods/

data/database.
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Перспективи заміщення 
європейського імпорту 
з Китаю товарами 
українського виробництва 
в умовах торгової війни між 
ЄС і КНР

На сучасному етапі ЄС перебуває у жорстких торго-
вих відносинах з Китаєм, активно обмежуючи імпорт з 
цієї країни за низкою товарних груп. Станом на 2018 р. 
половина діючих у ЄС заходів торговельного захисту 
(trade remedies) були запроваджені проти китайських 
виробників. Так, зафіксовано чинних 120 антидемпін-
гових, 12 компенсаційних і 1 спеціальний захід, з яких 
проти імпорту з Китаю діяло 60 антидемпінгових, 6 ком-
пенсаційних і, відповідно, введений по відношенню до 
всіх третіх країн світу спеціальний захід. За емпіричними 
оцінками, антидемпінгові мита ЄС мають сильний ефект, 
що гальмує торгівлю з Китаєм: вони зменшили обсяги 
імпорту до ЄС цільової продукції з Китаю на  84% та 

* EU-China trade and investment relations in challenging times. P. 19-20. URL: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.
html?reference=EXPO_STU%282020%29603492

витіснили ряд китайських фірм-експортерів з європей-
ського ринку* 

Використання Євросоюзом заходів торговельного 
захисту проти Китаю значно відрізняється залежно від 
сектору економіки. Більшість заходів ЄС проти імпорту 
з Китаю застосовуються у металургійному секторі (28 
випадків, що діють у 2019 році), за яким слідує хіміч-
ний та фармацевтичний сектор (15 випадків), а також 
машини та електрообладнання (5 випадків).

Поряд з цим, новітня ініціатива ЄС щодо запровадження 
European Green Deal — стратегії досягнення амбітних 
цілей сталого розвитку і захисту довкілля до 2050 р. — 
передбачає скорочення так званого «карбонового сліду» 
у товарах та послугах, що надходять на європейський 
ринок. Хоча дана ініціатива несе значні виклики і для 
ряду українських товаровиробників, вона тим більше 
загрожує китайським виробникам у зв’язку з тим, що 
значний карбоновий слід залишає по собі й перевезення 
продукції з Китаю до ЄС через велике транспортне 
плече. До того ж, рівень вуглецеємності української 
економіки незначно поступається китайському порів-
няно з тим, якого досягнуто в країнах ЄС (так, у 2018 р. 
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викиди СО2 в Україні у розрахунку на 1 дол. США ВВП 
за ПКС у поточних цінах становили 0,575 кг, тоді як у 
Китаї — 0,396 кг, а в ЄС — 0,153 кг)* 

Таким чином, перспектива запровадження Green Deal у 
ЄС суттєво знижує імовірність реалізації інфраструктур-
ного й транспортно-логістичного проекту КНР «Великий 
шовковий шлях» для організації поставок китайської 
продукції на європейські ринки. Натомість для ЄС 
стрімко набуває актуальності пошук джерел поставок 
значної кількості товарних позицій з менш територі-
ально віддалених регіонів з метою мінімізації карбоно-
вого сліду. На перший план виходить ідея nearshoring, 
що полягає у пошуку джерел аутсорсингу процесів та 
поставок продукції з країн-сусідів Європейського Союзу. 
Виникнувши як концепція заміни аутсорсингу IT-процесів 
від індійських компаній до компаній, розташованих у 
країнах, які знаходяться у безпосередній близькості до 
країн-членів ЄС**, nearshoring наразі переосмислюється 
як більш комплексна стратегія географічної переорієн-
тації імпорту товарів і послуг до ЄС. У цьому контексті 
Україна має беззаперечну, пов’язану з територіальною 
близькістю країн-членів цього об’єднання.

З метою визначення основних товарних позицій, щодо 
яких ЄС в осяжній перспективі може розпочати пошук 
альтернатив китайським постачальникам, було виокрем-
лено топ-50 позицій в імпорті до ЄС з Китаю за високим 
рівнем дезагрегації даних HS6 (табл. 3.5).

Виявлені товарні позиції вказують на можливості замі-
щення продукції з Китаю товарами українського вироб-

* Власні розрахунки за даними Global Carbon Atlas: http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions

** Florian Keller, Benedikt Zoller-Rydzek. European Nearshoring Index – Is Eastern Europe Attractive for Swiss IT Firms? URL: https://www.zhaw.ch/
storage/hochschule/medien/news/studie-european-nearshoring-index.pdf

ництва за широкою номенклатурою, що охоплює як 
високотехнологічну машино- і приладобудівну про-
дукцію, так і товари широкого вжитку. Серед продукції 
машинобудування доцільно виділити наступні товарні 
позиції, в яких Україна потенційно зберігає значні техно-
логічні можливості й виробничі потужності. Це, зокрема, 
частини турбореактивних або турбогвинтових двигунів 
(код 841191 за HS6), статичні перетворювачі (850440), 
трансформатори (853710), різноманітні частини та 
приладдя для електронної апаратури (844399, 854370, 
848180). Серед товарів широкого вжитку виділяється 
продукція легкої промисловості (взуття, предмети 
одягу, виробі зі шкіри, вироби із синтетичних і штуч-
них волокон), різноманітні дерев’яні та металів меблі, 
різні побутові товари (велосипеди, інвентар для занять 
фізкультурою). Окремо слід відмітити наявність у 
переліку табл. 3.5 деякої металургійної продукції, яка 
також увійшла до пріоритетних позицій згідно кри-
теріїв економічної складності, це вироби з металу за 
кодом HS 732690, а також наявність виробів з пластмас 
(392690) і гуми, зокрема шин для автомобілів (401110).

Найвищі темпи зростання споживчого попиту в ЄС на 
китайську продукцію серед виділених топ-50 груп това-
рів протягом 2008-2019 рр. спостерігались для пилосо-
сів (850811), відповідний імпорт зріс у понад 8,4 рази 
до 1,85 млрд євро. Це вказує на перспективний напрям 
розширення конкурентних переваг України у секторі 
побутової техніки за аналогією успішного досвіду з водо-
нагрівальними пристроями для приготування кави або 
чаю (851671), що описаний у Розділі 1.
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№ 
з/п

Код та опис товарної групи
Імпорт у 
2019 р.

Імпорт у 
2008 р.

Темп росту 
2019/2008, %

1 851712 - телефонні апарати для сотових мереж зв’язку та інших 
бездротових мереж зв’язку 29,28 7,21 406,10%

2
847130 - машини автоматичного оброблення інформації порта-
тивні масою не бiльш як 10 кг, що мають принаймнi центральний 
блок оброблення iнформацiї, клавіатуру та дисплей

26,91 16,94 158,85%

3
851762 - пристрої для приймання, перетворення та передачі 
або відновлення голосу, зображень та іншої інформації, включа-
ючи пристрої для комутації та маршрутизації

16,87 3,74 451,07%

4 950300 - триколiснi велосипеди, самокати, педальнi автомобілі 
та аналогічні іграшки на колесах 6,55 4,45 147,19%

5 847330 - частини та приладдя до машин товарної позиції 8471 5,97 4,79 124,63%

6

854140 - прилади напiвпровiдниковi фоточутливi, включаючи 
фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль або 
вмонтованi чи не вмонтованi в панель; свiтловипромiнювальнi 
дiоди (LED)

5,09 6,48 78,55%

7 852990 – інші частини, призначені виключно або переважно для 
апаратури товарних позицiй 8525-8528 4,55 3,73 121,98%

8 850440 - перетворювачi статичнi 4,29 1,75 245,14%

9

847150 - блоки оброблення iнформацiї iншi, нiж у товарних 
пiдпозицiях 8471 41 або 8471 49, що мiстять або не мiстять в 
одному корпусi один або два таких пристрої: запам’ятовувальнi 
пристрої, пристрої введення та виведення

4,23 1,78 237,64%

10
852852 – монітори, якi безпосередньо пiдключаються до машин 
для автоматичного оброблення iнформацiї товарної позицiї 
8471 та призначенi для використання з цими машинами

4,08 - -

11 950450 - консолi та обладнання для вiдеоiгор, крiм зазначених у 
пiдпозицiї 9504 30 3,39 - -

12 392690 - іншi вироби з пластмас та вироби з iнших матеріалів 3,20 1,30 246,15%

13 851770 - частини антени 3,19 3,31 96,37%

14 853400 - схеми друкованi 3,08 1,23 250,41%

15 850760 - акумулятори лiтiй-iоннi 2,84 - -

16 940540 - іншi лампи (свiтильники) електричні та освітлювальне 
обладнання 2,69 0,81 332,10%

17 640419 - інше взуття на підошві з гуми або пластмаси 2,46 0,94 261,70%

18 420292 - вироби зі шкіри з лицьовою поверхнею з листiв пласт-
маси або текстильних матерiалiв 2,44 1,54 158,44%

19

940510 - люстри та iншi електричнi освiтлювальнi прилади, якi 
пiдвiшуються або закрiплюються на стелi чи на стiнi, за винят-
ком тих, що використовуються для освiтлення вiдкритих майдан-
чикiв або транспортних магiстралей

2,37 0,98 241,84%

20 852580 - телевізійні камери, цифрові камери та записувальні 
відеокамери 2,33 2,32 100,43%

21 732690 - інші вироби з металу 2,25 1,08 208,33%

22 848180 - інша арматура 2,21 1,36 162,50%

23

854231 - процесори та контролери, об›єднанi чи не об›єднанi 
iз запам›ятовувальними пристроями, перетворювачами, логiч-
ними схемами, пiдсилювачами, синхронiзаторами або iншими 
схемами

2,18 0,57 382,46%

Таблиця 3.5. Топ-50 товарних позицій в імпорті до ЄС з Китаю у 2019 р., млрд євро
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№ 
з/п

Код та опис товарної групи
Імпорт у 
2019 р.

Імпорт у 
2008 р.

Темп росту 
2019/2008, %

24 611030 - одяг iз синтетичних або штучних волокон 2,15 1,43 150,35%

25 854442 - провідники електричні оснащені з’єднувальними при-
строями: 2,12 0,91 232,97%

26 847180 - iншi пристрої машин для автоматичного оброблення 
iнформацiї 2,11 1,44 146,53%

27 844399 - інші частини і приладдя 2,11 2,42 87,19%

28 640299 - інше взуття 2,08 1,61 129,19%

29 940320 - інші меблі металеві 2,06 0,98 210,20%

30 847170 - запам’ятовувальні пристрої 1,92 1,60 120,00%

31
850811 - пилососи потужнiстю не бiльш як 1500 Вт та якi мають 
мiшок для збору пилу або iнший пилозбiрник об›ємом не бiльш 
як 20 л

1,85 0,22 840,91%

32 854370 - інші машини та апаратура 1,84 0,82 224,39%

33 401110 - шини для легкових автомобілів (включаючи вантажопаса-
жирські автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi) 1,81 0,53 341,51%

34 852871 - апаратура, яка не призначена для включення до свого 
складу вiдеодисплея або екрана: 1,73 0,52 332,69%

35

844331 - машини, якi виконують двi чи бiльше функцiй, такi, як 
друк, копiювання чи факсимiльний зв’язок, якi можуть бути при-
єднанi до машин з автоматичного оброблення інформації або 
до мережi

1,59 1,53 103,92%

36 847160 - пристрої введення aбо виведення, що містять або не 
мiстять в одному корпусi запам’ятовувальнi пристрої: 1,58 0,93 169,89%

37 853710 - пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити для 
напруги не більш як 1 000 В 1,47 0,21 700,00%

38 630790 - інші вироби одягу 1,47 0,52 282,69%

39 940161 - оббитi меблі для сидіння з дерев’яним каркасом: 1,37 0,97 141,24%

40 620293 - інші вироби із синтетичних або штучних волокон 1,29 0,81 159,26%

41
851830 - навушники та телефони головні, об’єднані чи не об’єд-
нані з мікрофоном та комплекти, які складаються з мікрофона та 
одного гучномовця чи більше

1,28 0,41 312,20%

42 420222 - сумочки дамські з лицьовою поверхнею з листів пласт-
маси або текстильних матеріалів 1,28 1,20 106,67%

43 940360 - інші меблі дерев’яні 1,27 1,22 104,10%

44 853950 - світлодіодні (LED) лампи 1,26 - -

45 852351 - твердотiльнi енергонезалежнi пристрої для зберігання 
інформації 1,23 0,65 189,23%

46 940171 - оббитi меблі для сидіння з металевим каркасом 1,21 0,66 183,33%

47 620193 - інші (пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки) iз син-
тетичних або штучних волокон 1,19 0,72 165,28%

48 640399 - інше взуття 1,18 1,09 108,26%

49 950691 - інший інвентар та приладдя для занять фізкультурою, 
гімнастикою або атлетикою 1,14 0,68 167,65%

50 841191 - частини турбореактивних або турбогвинтових двигунів 1,12 0,28 400,00%

ДжЕРЕЛО: EU trade since 1988 by HS6 / Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/ international-trade-in-goods/data/database.
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ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ ТОРГІВЛІ 
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Перезавантаження 
торговельно-економічних 
відносин Україна-ЄС

Результати аналізу зовнішньоторговельних відносин 
України з ЄС, а також узагальнення даних, одержаних 
шляхом анкетування вітчизняних виробників та екс-
пертів, засвідчують, що перспективи активізації та якіс-
ної реструктуризації вітчизняних експортних поставок 
на європейський ринок лежать у трьох сферах:

•  модифікація положень угоди про поглиблену та все-
осяжну зону вільної торгівлі, що відповідає поточ-
ним інтересам українських виробників й економіки 
в цілому (переважно у площині перегляду обсягів 
безмитних тарифних квот, перегляду політики ЄС 
щодо субсидіювання експорту (або запровадження 
компенсаторних механізмів для України) та руди-
ментарних залишків тарифних обмежень);

• вирішення актуальних проблем економічного спів-
робітництва з ЄС, які виходять за межі угоди про 
асоціацію (реалізація Європейського зелeного 

курсу, транспортна стратегія ЄС, промисловий діа-
лог щодо деяких заходів економічної політики в 
Україні, зокрема запровадження критерію локалі-
зації в публічних закупівлях, збереження мораторію 
на експорт лісу-кругляку та ін.);

• формування в Україні комплексної і дієвої системи 
державної підтримки вітчизняного виробництва 
та експорту передусім несировинної продукції 
через низку спеціалізованих інституцій (експорт-
но-кредитне агентство, офіційні торгові представ-
ництва, індустріальні парки, технічні імпортери 
тощо).

В частині внесення змін до положень угоди про 
поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі 
доцільними вбачаються наступні нововведення:

І. Послаблення обмежень в доступі на ринок ЄС, пов’я-
заних з безмитними тарифними квотами, що може 
набувати наступних форм:

•  скасування як самих квот, так і ввізних мит, що діють 
поза їхніми межами, що найбільш доцільно для 
товарних груп «оброблені томати», «натуральний 
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мед», «яблучний і виноградний соки», «м’ясо птиці». 
Вітчизняний експорт до ЄС за цими товарними гру-
пами стабільно перевищує обсяги квот (відтак мита 
поза квотами не мають істотного обмежуючого 
впливу), тоді як частка відповідної продукції укра-
їнського виробництва на ринках ЄС залишається 
незначною (а отже, не несе загрози витіснення міс-
цевих виробників). Поєднання цих факторів робить 
тарифні квоти малоефективними для регулювання 
торгівлі вказаними товарними групами і свідчить 
на користь лібералізації доступу на європейський 
ринок;

• підвищення рівня безмитних тарифних квот до 
обґрунтованого рівня, що відповідає поточному 
рівню експортного потенціалу України (оціненому 
за методикою ITC). Вбачається доцільними для 
товарних груп, експорт за якими до ЄС не вихо-
дить за межі наявних квот (необроблений та обро-
блений крохмаль, солодовий крохмаль), стрімко 
наближається до їх вичерпання (молоко і молочні 
продукти, вершкове масло, оброблена продукція із 
зернових, яйця і альбуміни, солод і пшенична клей-
ковина, висівки, часник тощо), залишається мінли-
вим з огляду на специфіку галузі (цукор), а також 
може у перспективі становити значну частку на 
європейському ринку (кукурудза, пшениця, ячмінь);

• як альтернативний може розглядатися варіант 
підвищення тарифних квот зі сторони ЄС в обмін 
на запровадження Україною рівнозначного екс-
портного мита, що в разі неприйнятності для 
ЄС лібералізації доступу на захищені квотами 
ринки принаймні дозволить Україні підвищити 
надходження до державного бюджету для спря-
мування їх на програми підтримки вітчизняних 
виробників. У будь-якому разі, навіть за найменш 
сприятливих умов переговорів, необхідно напо-
лягати на підвищенні основних квот на обсяги 
запроваджених 1 жовтня 2017 року тимчасових 
трирічних квот для низки продукції (мед, ячмінне 
борошно та крупи, оброблені томати, виноград-
ний сік, овес, кукурудза, м’яка пшениця).

Особлива специфіка склалася у торгівлі між Україною та 
ЄС цукром, адже тарифні квоти на імпорт даної продукції 
встановили обидві сторони відносно одна одної. Проте 
річна квота зі сторони ЄС складає 20,07 тис. т з митом 
у 41,9 євро за 100 кг цукру понад квотою. Українська ж 
річна квота на ввезення цукру з ЄС протягом перехідного 
періоду дії угоди зросла з 30 до 40 тис. т з ввізним митом у 
50% понад обсягом квоти. Середньорічна вартість імпор-
тованого до ЄС у 2019 р. цукру становила 48,9 євро/100 
кг. Таким чином, європейське мито у відсотковому співвід-
ношенні підвищувало вартість імпортного цукру на 85,7%, 
тоді як українське мито збільшує вартість цукру з ЄС лише 
на 50%. Необхідно зазначити, що з часу набуття чинності 

угоди про асоціацію і надання Україною відповідних квот 
на цукор з ЄС у 2016 р., європейські постачальники досі 
не вичерпували ці квоти повністю. Однак імпорт цукру 
з ЄС до України (йдеться про білий цукор з тростини та 
буряку, код 170199 за УКТЗЕД) протягом останніх років 
вирізняється значним коливанням. У 2008-2019 рр. цей 
імпорт переважно не перевищував 1 тис. т за винятком 
2007 і 2016 років, коли різко підскочив до 10,6 й 30,6 т 
відповідно. Отже, виробники цукру з ЄС за сприятли-
вих ринкових умов мають достатній потенціал для пов-
ного вичерпання українських безмитних тарифних квот 
й, відповідно, для витіснення національних виробників 
України з внутрішнього ринку. До того ж, цьому сприяє 
й зазначений диспаритет у доступі на ринки цукру ЄС та 
України, відтак якщо значне нарощення імпорту цукру з 
ЄС відбудеться знову, вітчизняні виробники не зможуть 
компенсувати втрату позицій на внутрішньому ринку 
достатніми обсягами експорту до ЄС.

З огляду на ситуацію, що склалася, при перегляді положень 
про ПВЗВТ з ЄС, як одна з можливих й цілком обґрунтова-
них стратегій може розглядатися підвищення зі сторони 
ЄС безмитної тарифної квоти на імпорт цукру з України до 
того ж рівня (40,0 тис т), на якому наразі перебуває укра-
їнська квота на цукор по відношенню до ЄС. При цьому 
доцільно розглянути й приведення до певного паритету 
й ввізних мит, які встановлені понад обсягами цих квот.

ІІ. Дострокове скасування з боку ЄС рудиментарних 
залишків ввізних мит на хімічні добрива, вироби зі 
скла, вироби з кольорових металів та транспортні 
засоби не чекаючи закінчення 7-річного перехідного 
періоду, за наступними товарними позиціями:

• азотні добрива (код 3102 за УКТЗЕД) — діюче мито 
6,5% до 2023 р.;

• мінеральні та хімічні добрива (3105 10-59) — діюче 
мито 6,5% до 2023 р.;

• столовий посуд зі скла (7013) — діюче мито 11% до 
2023 р.;

• прутки, бруски, профілі, дріт, фольга й інші вироби 
з алюмінію (7604-08) — діюче мито 7,5% до 2023 р.;

• автобуси (8702) — діючі мита 10-16% до 2023 р.;

• легкові автомобілі (8703) — діюче мито 10% до 2023 р.;

• вантажні автомобілі (8704 21-90) — діючі мита 3,4-
22% до 2023 р.;

• автомобільні шасі (8706 00 11, 99)  — діючі мита 
10-19% до 2023 р.;

• велосипеди (8712) — діючі мита 14-15% до 2023 р.
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Окреме питання для розгляду в рамках перегляду Угоди 
про асоціацію — експортні субсидії резидентам Євро-
союзу при торгівлі з Україною, які створюють нерівні 
умови для торгівлі та завдають суттєвої шкоди цілим 
галузям української промисловості (зокрема, на сьогодні 
найбільш постраждалою є молокопереробна галузь). 
Проблема може бути вирішена або скасуванням таких 
експортних субсидій, або запровадженням компенсатор-
них механізмів для українських товаровиробників.

Стосовно вирішення актуальних проблем економіч-
ного співробітництва з ЄС, необхідно невідкладно вста-
новити умови взаємодії між Україною та ЄС у рамках 
реалізації останнім програми Європейського зеленого 
курсу. Як уже було вказано, ця програма передбачає 
досягнення амбітних цілей сталого розвитку та захисту 
довкілля, серед яких скорочення викидів парникових 
газів в атмосферу до 2030 р. на 55% порівняно з 1990 р. 
(у секторі транспортних послуга — на 90%), використання 
відновлювальних джерел енергії як основи виробництва 
електро-енергії, досягнення кліматично нейтральної 
Європи до 2050 р. Реалізація таких цілей апріорі немож-
лива без надання масштабної державної підтримки, 
особливо для енергоємних галузей економіки (мета-
лургія, виробництво електроенергії, низки видів хіміч-
ної і мінеральної продукції, транспортний сектор), де 
стрімке і радикальне скорочення споживання енергії 
і викидів парникових газів, зокрема CO2 неможливе 
без використання новітніх технологій та значних інвес-
тиційних вливань.

Наприклад, середній рівень викидів СО2 в металур-
гії в країнах ЄС становить близько 1,3 т на одну тонну 
сталі, тоді як мета Зеленого курсу — знизити цей рівень 
до 250 кг СО2 на тонну сталі. Тобто скоротити викиди 
СО2 потрібно буде в 5,2 рази. На практиці це може 
бути досягнено не інакше як побудовою нових заво-
дів замість старих. Тому для реалізації Європейського 

зеленого курсу ЄС вже затвердив план фінансування 
на 1 трлн євро, щоб підтримати грошима модернізацію 
своїх підприємств.

Виклик для України полягає в тому, що ЄС позиціонує 
себе як глобальний лідер, готовий просувати свій поря-
док денний у сфері охорони довкілля, зміни клімату та 
енергетичної політики. Поширювати свій вплив у рам-
ках реалізації Зеленого курсу ЄС планує, у тому числі, 
за допомогою обмежувальної торгової політики задля 
скорочення так званого «карбонового сліду» у товарах і 
послугах, що надходять на європейський ринок. На прак-
тиці це означатиме встановлення додаткового ввізного 
мита (механізм карбонового коригування імпорту) на ту 
продукцію, виробництво й перевезення якої спричинили 
до викидів парникових газів, більших ніж передбачено 
цілями Європейського зеленого курсу. Таким чином, 
постає реальна загроза, що невдовзі для доступу на 
ринки ЄС українські виробники повинні будуть відпові-
дати тим же амбітним екологічним вимогам, що й вироб-
ники з країн ЄС, хоча, вочевидь, і близько не матимуть 
фінансової допомоги на модернізацію такого рівня, як 
виробники з країн-членів ЄС. За таких умов встанов-
лення по відношенню до України критеріїв Європей-
ського зеленого курсу означатиме фактично закриття 
низки ринків для вітчизняних експортерів до ЄС.

З огляду на зазначене необхідно:

• визначити вартість і тривалість декарбонізації еко-
номіки України згідно вимог Європейського зеле-
ного курсу. Екологічна модернізація металургійних, 
хімічних, феросплавних підприємств це довгий 
і дуже дорогий процес. Багато з них треба буде 
будувати заново. Для цього треба розуміти, коли і 
скільки треба ресурсів;

• провести дослідження та переговори з промисло-
вими підприємствами України про Європейський 
зелений курс, вивчити можливості участі в програ-
мах та фінансових проектах ЄС, спрямованих на 
побудову кліматично нейтральної Європи, визна-
чити перспективи переміщення виробництв (чи 
окремих їх етапів) з ЄС на територію України;

• сформувати переговорну позицію України щодо 
характеру і умов її участі в Європейському зеленому 
курсі з першочерговим завданням зберегти доступ 
вітчизняних виробників на європейський ринок і не 
допустити запровадження по відношенню до укра-
їнської продукції й послуг механізму CBAM (карбо-
нового коригування імпорту).

Надзвичайно важливою для України залишається про-
блема лібералізації міжнародних перевезень наземним 
транспортом (передусім автомобільним) у відносинах 
з окремими країнами ЄС. В самій угоді про асоціацію 
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умови доступу на ринок транспортних послуг сторін 
передбачено вирішити у майбутньому спеціальними 
угодами. Однак пункт 2 статті 136 УА чітко визначає, що: 
«до укладення зазначених угод Сторони не запроваджу-
ють умов взаємного доступу на ринок між Сторонами, 
які є більш обмежувальними у порівнянні із ситуацією, 
що склалася на дату, що передує даті набрання чинності 
цією Угодою».

У 2019 р. зазначена норма була грубо порушена Поль-
щею, яка скоротила квоту на транспортні перевезення 
для України на 20%, з 200 до 160 тис. дозволів. Змен-
шена річна квота у 160 тис. продовжила діяти й у 2020 р. 
Слід наголосити, що дане зменшення квоти на переве-
зення відбулося на тлі стрімкого нарощення експортних 
поставок з України до країн ЄС (через що Україна навіть 
просила збільшити квоту до 230 тисяч на 2019 р.). Вітчиз-
няний експорт товарів до Польщі у 2019 р. став найбіль-
шим серед решти країн ЄС, а з-поміж інших країн світу 
поступився обсягами лише поставкам до Китаю. Польща 
залишається основним транспортним коридором для 
українського товарного експорту до решти країн ЄС. А 
за даними Євростату, на 2018 рік автомобільні переві-
зники забезпечили 38% українського експорту до ЄС.

Це призвело до того, що квоти на перевезення у 2019-
2020 рр. стали вичерпуватися українськими експорте-
рами в ще жовтні місяці. Як наслідок, ряд вітчизняних 
постачальників втратили можливість виконати свої 
зобов’язання з поставок перед іноземними партне-
рами. А деякі постачальники були змушені використати 
альтернативні види наземного транспорту (водний, 
залізничних) й довший маршрут (зокрема, через кра-
їни Балтії), що призвело до підвищення транспортних 
витрат й, відповідно, кінцевої вартості експортованої 
продукції. 

Необхідно зазначити, що двосторонні переговори 
між Україною і Польщею не дали жодних позитивних 
результатів щодо збільшення кількості дозволів на 
перевезення, позаяк польська сторона не має наміру 
підвищувати кількість квот, лобіюючи використання 
послуг польських перевізників для поставок до західних 
країн ЄС.

У зв’язку із зазначеним вбачається за необхідне:

• порушити питання про недотримання Поль-
щею зобов’язань в рамках угоди про асоціацію 
щодо лібералізації перевезень на рівні Євросо-
юзу. Оскільки двосторонні переговори не дали 
позитивних результатів, необхідно забезпечити 
відповідальність всього об’єднання за грубе пору-
шення домовленостей одним з його членів. Це у 
перспективі має забезпечити додатковий тиск на 
Польщу з боку Єврокомісії з вимогою збільшити 
квоту на перевезення для України до рівня, вста-

новленого на дату набрання чинності угоди про 
асоціацію (200 тис. т);

• відповідно до пункту 1 статті 136 угоди про асоціацію 
підготувати та укласти Угоду про дорожній транспорт 
між Україною та ЄС, яка базувалася б на існуючих 
зобов’язаннях у рамках угоди про асоціацію щодо 
поліпшення умов праці для українських водіїв та 
покращення безпеки українських вантажних автомо-
білів (а отже, створення більш чесної конкуренції). У 
такому випадку Україна отримає узгоджену систему 
транспортних дозволів для українських автопере-
везень на ринках всіх країн-членів ЄС. Хоча дефіцит 
польських дозволів є найбільш серйозним, кількість 
дозволів для низки інших країн ЄС також є недостат-
ньою та у майбутньому ця нестача тільки зростатиме. 
Відтак Угода про дорожній транспорт слугуватиме 
комплексним вирішенням даної проблеми у відно-
синах з усіма членами ЄС.

У відповідь на зміну в ЄС законодавства щодо торго-
вельного захисту, яка дає можливість вводити наба-
гато вищі ставки антидемпінгових, компенсаційних 
та спеціальних мит по відношенню до українських 
виробників, Україні доцільно також провести реформу 
відповідного законодавства. Зокрема, необхідно:

• поліпшити методологію розрахунку мит за резуль-
татами розслідування; 

• створити базу даних для зацікавлених сторін роз-
слідування;

• розпочати застосовувати заходи до товарів, що 
походять із спільної митної території ЄС, а не кон-
кретної країни-члена об’єднання. Тим більше, що 
заходи торговельного захисту, які застосовує проти 
України ЄС, поширюються на всі країни-члени ЄС.

Поряд з цим слід використовувати всі наявні меха-
нізми з метою уникнення подальших антидемпінгових, 
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компенсаційних чи спеціальних мит з боку ЄС. Хоча 
угода про асоціацію між Україною та ЄС не встановлює 
індивідуального підходу для застосування інструмен-
тів торгового захисту між сторонами, її положеннями 
передбачені додаткової можливості проводити кон-
сультації та обговорення в рамках Комітету по торгівлі.

Водночас Україні слід посилити власний імідж надій-
ного і передбачуваного партнера у відносинах з ЄС. 
На даному етапі це стосується передусім перспектив 
запровадження в Україні критеріїв локалізації в публіч-
них закупівлях, якими встановлюється мінімальний обсяг 
місцевої складової для допущення до участі в тендерах 
на закупівлю деякої машинобудівної продукції. Критично 
важливо донести до європейських партнерів позицію 
української сторони, що внесення відповідних змін у 
закон про публічні закупівлі насамперед формує під-
ґрунтя для посилення кооперації вітчизняних та євро-
пейських виробників. Переважна більшість українських 
виробників, що підпадають під дію вимог локалізації уже 
активно використовують імпортні комплектуючі, вузли 
й обладнання для свого виробництва. Тому, по-перше, 
активізація їхньої участі в публічних закупівлях збільшить 
попит на відповідну проміжну продукцію, у тому числі з 
країн ЄС. По-друге, виконання вимог щодо локалізації 
може спонукати європейські компанії відкривати нові 
виробництва на території України, таким чином інвесту-
ючи у відновлення і розвиток вітчизняної промисловості.

Ефективним переговорним майданчиком для донесення 
цієї позиції може стати Промисловий діалог (Діалог висо-
кого рівня Україна-ЄС з горизонтальних питань та окремих 
секторів промисловості), започаткований у 2016 р. Якісною 
особливістю промдіалогу є те, що поряд з традиційними 
механізмами він також має потужну бізнес-складову, що 
сприяє налагодженню прямих контактів між бізнес-асо-
ціаціями України та ЄС і допомагає вітчизняним промис-
ловцям легше взаємодіяти з колегами з держав-членів 
ЄС. Більше того, промдіалог від початку свого заснування, 
серед інших, поєднує питання публічних закупівель і роз-
витку промислового співробітництва у галузевому вимірі. 
Цілі промдіалогу повністю збігаються із задекларованими 
цілями запровадження вимог щодо локалізації у публічних 
закупівлях України. Це:

• сприяння ефективному вирішенню проблем, з 
якими стикається українська промисловість;

• підвищення довіри між представниками бізнесу 
України та ЄС з метою усунення негативних стерео-
типів щодо промислового потенціалу України;

• забезпечення участі в глобальних, європейських і 
регіональних ланцюгах поставок, розвиток співпраці 
з підприємствами країн-членів ЄС, а також вивчення 
і застосування передового досвіду з метою вдоскона-
лення управління промисловим виробництвом;

• застосування європейських стандартів якості в про-
мисловому виробництві;

• сприяння залученню технологічних та інноваційних 
рішень.

Вищевказане робить Промисловий діалог Україна-ЄС 
одним з найкращих механізмів для донесення укра-
їнською стороною своєї позиції з такого чутливого 
питання, як запровадження критеріїв локалізації у 
публічних закупівлях. Також у рамках цього майдан-
чика доцільно започаткувати діалог виробників і 
наукової спільноти щодо реалізації Європейського 
зеленого курсу.

Невідкладного вирішення у відносинах з ЄС потребує 
ситуація, що склалася довкола рішення арбітражної 
панелі Україна-ЄС від 11 грудня 2020 р. щодо мораторію 
на експорт необробленої деревини з України. Хоча це 
рішення не передбачає обов’язкове скасування забо-
рони експорту лісу-кругляку, воно все ж чітко вказує 
на «незаконність» мораторію, його невідповідність до 
міжнародних зобов’язань України в рамках СОТ та угоди 
про асоціацію з ЄС. За відсутності проактивної позиції по 
захисту мораторію зі сторони України, це рішення може 
невдовзі призвести до його скасування. Альтернативою 
скасуванню мораторію за умов, що склалися, повинно 
стати удосконалення вітчизняного законодавства як 
щодо тимчасової заборони експорту, так і щодо ринку 
деревини в цілому. Не менш важливим є запровадити 
дієвий механізм контролю за транскордонним пере-
міщенням лісу між Україною та ЄС з метою уникнення 
контрабанди, яку живить попит крупних європейських 
деревообробників на українську сировину.

Пропозиції України щодо виконання рішення арбіт-
ражної панелі повинні водночас відповідати інтересам 
вітчизняних виробників та приводити діючі обмеження 
щодо експорту лісу у відповідність до міжнародних 
зобов’язань з метою пом’якшення протиріч у відноси-
нах з ЄС. Тому вбачається доцільним  передбачити у 
відповідних пропозиціях наступне:
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• ухвалення закону про ринок деревини на засадах 
сталого управління лісовим господарством для 
цілей економічного розвитку відповідно до статті 
293 угоди про асоціацію, якою передбачено покра-
щення управління, застосування права у сфері 
лісництва і ведення торгівлі лише законними та ста-
лими лісовими товарами;

• за результатами консультацій з виробниками про-
дукції деревообробної та меблевої промисловості 
сформувати реальні обмеження щодо промисло-
вих рубок різних сортиментів деревини, а також 
внутрішнього споживання лісової сировини та/або 
виробництва продукції з неї з метою приведення 
підстав для продовження дії мораторію у беззапе-
речну відповідність до норм міжнародного торго-
вого права СОТ та рішення панелі арбітрів.

Актуальним для вітчизняних експортерів до країн ЄС 
залишається питання підтримки та розвитку здобутків зі 
спрощення процедур торгівлі в Україні. За результатами 
опитування ФРУ, понад 2/3 респондентів стверджують, 
що однією з найбільших перешкод на шляху вітчизня-
ного експорту до ЄС виступають не стільки бар’єри зі 
сторони самого ЄС, як складна та непрозора система 
митного адміністрування всередині країни. Протягом 
останніх років в Україні відбулися суттєві позитивні 
зрушення, що пов’язані зі спрощенням процедур зов-
нішньої торгівлі. Зокрема, спрощено деякі процедури 
експортного контролю в торгівлі продукцією подвійного 
використання, запроваджено інститут уповноважених 
(авторизованих) економічних операторів, створено 
електронну систему “Єдине вікно для міжнародної тор-
гівлі”. Втім, тривалість і витратність митних процедур в 
Україні досі набагато вища ніж у країнах ЄС.

Основними недоліками митного адміністрування в 
Україні залишаються значні витрати часу на попе-
реднє оформлення товарів унаслідок неузгоджено-
сті українських й іноземних сертифікатів, складнощі з 
попередньою класифікацією продукції, непрозорість 
у визначенні митної вартості, надмірна бюрократія та 
ручне управління в одержанні сертифікату походження 
товару, недосконала процедура проходження постмит-
ного аудиту, що несе в собі високі корупційні ризики.

З метою усунення зазначених проблем необхідно надалі 
поглиблювати відносини України з ЄС у частині вико-
нання статей 75-84 угоди про асоціацію, які стосуються 
митних питань і сприяння торгівлі. Насамперед слід 
забезпечити скорочення витрат і збільшення передба-
чуваності митного адміністрування для суб’єктів ЗЕД, 
подальшу мінімізацію непотрібних та/або дискриміна-
ційних навантажень при проходженні митних процедур, 
посилення співпраці між органами митного контролю 
України та країн-сусідів, які є членами ЄС (обмін інфор-
мацією, спільні ініціативи з проходження митних проце-

дур, напрацювання спільних рішень для автоматизації 
цих процедур, обмін кращими практиками та ін.).

Окремо слід наголосити, що на подальше формування 
торгових відносин між Україною та ЄС в осяжній перспек-
тиві впливатиме імовірне створення зони вільної торгівлі 
між Україною і Туреччиною. На сучасному етапі переговори 
з укладання відповідної угоди наближаються до завер-
шення. Туреччина є вагомим гравцем на регіональному 
ринку, який сформував митний союз з ЄС й набув знач-
ної конкурентоспроможності у торгівлі багатьма видами 
товарів та послуг. Лібералізація доступу для турецьких 
товарів на український ринок може призвести до значної 
переорієнтації попиту українських споживачів з продукції, 
виробленої у країнах ЄС, на продукцію турецького вироб-
ництва за багатьма товарними групами. В той же час для 
низки українських виробників може відкритися можливість 
переорієнтуватися на турецький ринок з інших ринків (у 
тому числі європейського) у разі формування вигідніших 
умов експорту.

Кількісна оцінка ймовірних економічних ефектів за 
конкретними секторами економіки у трикутнику 
«Україна-ЄС-Туреччина» потребує організації окремого 
дослідження потенційних наслідків створення ЗВТ між 
Україною і Турецькою Республікою з урахуванням інте-
ресів європейських виробників.

Внесення зазначених змін до угоди про асоціацію і 
реалізація решти заходів дозволить переформатувати 
відносини Україна-ЄС з урахуванням інтересів усіх сто-
рін, сприятиме поглибленню торговельно-економічної 
співпраці між ними та активізує процес європейської 
інтеграції України. Водночас дані рекомендації стосу-
ються вирішення поточних проблем у двосторонній 
торгівлі Україна-ЄС, актуальних для розвитку у коротко- і 
середньостроковій перспективі. Натомість вирішення 
структурних проблем у товарообороті з ЄС потребува-
тиме задіяння інституційних важелів розвитку виробни-
чо-експортного потенціалу України. 
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Удосконалення системи 
державної підтримки 
експортерів в Україні

Опитування вітчизняних експортерів до ЄС засвідчило 
запит українського бізнесу, що присутній на євро-
пейському ринку, на системну державну підтримку їх 
виробничої та зовнішньоекономічної діяльності з вико-
ристанням міжнародно визнаних механізмів, що довели 
свою ефективність та широко застосовуються у багатьох 
країнах світу. Йдеться насамперед про такі інституційні 
засоби як експортно-кредитне агентство (ЕКА), інду-
стріальні парки (ІП), а також торгові представництва 
при посольствах України закордоном. Поряд з цим 
наголошено на необхідності організаційно-фінансової 
підтримки виставково-ярмаркової діяльності вітчиз-
няних виробників в країнах ЄС. Виробники продукції 
кінцевого споживання, що реалізується безпосередньо 
через мережі роздрібної торгівлі, відзначають потребу 
у технічних імпортерах — оптових посередниках для 
співпраці з торговими мережами в країнах ЄС. 

Розглянемо сучасне становище вказаних механізмів в 
Україні та необхідні кроки з їх удосконалення.

Експортно-кредитне агентство. Просування вітчизняних 
товарів і послуг на світові ринки потребує розвинутої інсти-
туційної інфраструктури сприяння експорту, спрямованої 
на зменшення ризиків, гарантування розрахунків, креди-
тування та страхування експортних операцій підприємств. 
Основу такої інфраструктури в багатьох країнах світу фор-
мують експортно-кредитні агентства (ЕКА) — спеціалізовані 
фінансові установи, які реалізують державну політику з 
підтримки експорту за такими напрямами, як страхування 
експортних політичних і комерційних ризиків, надання 
гарантій на експортні поставки товарів і послуг, пільгове 
кредитування суб’єктів ЗЕД.

Експортно-кредитне агентство в Україні створене 
відповідно до ЗУ «Про забезпечення масштабної екс-
пансії експорту товарів (робіт, послуг) українського 
походження шляхом страхування, гарантування та 
здешевлення кредитування експорту» 20 грудня 2016 
року № 1792-VIII.

Незважаючи на прописану у законі норму, що зобов’я-
зувала КМУ створити ЕКА протягом 6 місяців з дати 
набуття чинності закону, установчі документи ЕКА були 
затверджені постановою КМУ лише 7 лютого 2018 року. 
Станом на кінець 2020 р. вітчизняне ЕКА перебуває на 
початковому етапі становлення та ще не здійснювало 
операцій за профільною діяльністю.

Відповідно до поточних домовленостей з МВФ, у дер-
жавний бюджет України закладаються кошти на вико-

нання ЕКА своїх функцій лише у сфері страхування та 
перестрахування, оскільки, на думку міжнародних парт-
нерів України, надання гарантій і часткова компенсація 
відсоткової ставки не можуть здійснюватися за рахунок 
коштів держбюджету відповідно до норм та правил 
СОТ і Консенсусу ОЕСР (Рамкової домовленості щодо 
офіційно підтримуваних експортних кредитів під егідою 
Організації економічного співробітництва та розвитку).

Урізаний в такий спосіб функціонал вітчизняного ЕКА 
суттєво обмежує наявний у розпорядженні інструмен-
тарій для підтримки промислового експорту до ЄС. 
Однак функції страхування і перестрахування самі по 
собі забезпечують вагомі переваги, які полягають у:

• можливості підвищення конкурентоспроможності 
товарів за рахунок застосування гнучкіших форм 
розрахунку;

• можливості здійснювати експортні поставки безпо-
середньо кінцевим споживачам, виключаючи з опе-
рацій посередників;

• збільшенні можливостей продажу товарів і послуг, а 
також кількості партнерів.

Крім цього, фахівці ЕКА можуть надавати допомогу 
експортерам в оцінці фінансового стану потенційних 
партнерів при освоєнні нових міжнародних ринків збуту.

Тим не менше, Україні необхідно у якомога більш стислі 
терміни відстояти право на повноцінне використання 
усіх функцій вітчизняного ЕКА, що потребує активізації 
організаційних заходів з посилення адвокації націо-
нальних інтересів у співпраці з міжнародними фінансо-
вими інституціями, а також пошуку додаткових джерел 
фінансування (через залучення кредитних ресурсів на 
міжнародному ринку, одержання міжнародної технічної 
допомоги тощо). Тим більше, що перспектива асигну-
вання коштів держбюджету на діяльність ЕКА залиша-
ється невизначеною. 

Також слід зазначити, що результати анкетування вітчиз-
няних експортерів засвідчують, що передбачений чинною 
редакцією перелік товарних груп для підтримки з боку ЕКА 
не є вичерпним. Для того, щоб охопити діяльністю ЕКА 
всіх виробників й експортерів готової продукції з високою 
доданою вартістю в Україні наведений перелік доцільно 
доповнити наступними товарними групами:

• вироби з пластмас (коди УКТЗЕД 3916-26);

• вироби з гуми (4008-17);

• вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди й 
аналогічних матеріалів (6807-15);
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• керамічні вироби (6906-14);

• виробі зі скла (7008-20).

Індустріальні парки — це спеціальні промислові терито-
рії, як правило, з підготовленою інженерно-транспорт-
ною інфраструктурою, набором необхідних сервісів, 
спрощеними регуляторними процедурами та пакетом 
інвестиційних стимулів для виробничих та науково-до-
слідних підприємств. Це перевірений часом і міжна-
родним досвідом механізм індустріалізації економіки, 
залучення інвестицій, збільшення зайнятості населення, 
збалансованого регіонального розвитку, підтримки 
місцевих виробників, сприяння малому та середньому 
підприємництву.

В Україні чинне законодавство про індустріальні парки 
надає вкрай незначні переваги їх учасникам, недостатні 
для того, щоб даний механізм зміг стати каталізатором 
розвитку вітчизняної економіки. Зокрема, законом «Про 
індустріальні парки» серед преференцій резидентам 
парків передбачено лише:

• звільнення від пайової участі у розвитку інфраструк-
тури населеного пункту, в якому розташований 
парк, у разі будівництва об’єктів у межах індустрі-
ального парку;

• можливість надання безвідсоткових кредитів 
(позик) та цільового фінансування на безповоротній 
основі для облаштування індустріального парку за 
рахунок коштів Державного бюджету України, якщо 

таке фінансування передбачено на відповідний рік;

• звільнення від сплати ввізного мита на устатку-
вання, обладнання і комплектуючі до них, що не 
виробляється в Україні, не є підакцизними товарами 
і ввозиться з метою облаштування та здійснення 
господарської діяльності в межах індустріальних 
парків.

Безумовно, настільки мізерна підтримка не йде в жодне 
порівняння з вищезазначеними практиками країн світу 
щодо стимулювання промислового розвитку через інду-
стріальні парки. Очевидно, що без належного пакету 
стимулів вітчизняні індустріальні парки здебільшого не 
будуть здатні залучати хоч якісь інвестиції та залишати-
муться існувати у стані анабіозу.

З метою перетворення індустріальних парків на реаль-
ний механізм розвитку промисловості в Україні Вер-
ховною Радою VIII скликання у першому читанні було 
прийнято за основу законодавчий пакет (№№2554а-д та 
2555а-д), який запроваджує податкові та митні інвести-
ційні стимули для нових вітчизняних виробництв через 
механізм індустріальних парків. З усього арсеналу сти-
мулів, що використовуються в міжнародній практиці, 
законопроекти 2554а-д та 2555а-д передбачають лише 
кілька податкових преференцій, серед яких:

• звільнення на 5 років від податку на прибуток та на 
наступні 5 років половинна ставка (9%) і лише за 
умови реінвестування цих коштів у розвиток вироб-
ництва;
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• звільнення резидентів індустріальних парків 
на  5  років від податку на прибуток та на наступні 
5 років стягнення половинної ставки цього податку 
за умови реінвестування вивільнених коштів у роз-
виток виробництва;

• звільнення резидентів від ввізного мита на інно-
ваційне обладнання та устаткування для облашту-
вання і здійснення господарської діяльності в межах 
індустріальних парків;

• розстрочка на 5 років імпортного ПДВ на інно-
ваційне обладнання та устаткування для облаш-
тування та здійснення господарської діяльності в 
межах індустріальних парків.

• Разом з цим, законопроекти 2554а-д та 2555а-д міс-
тять чіткі норми прямої дії, які вимагають:

• здійснення профільної виробничої та науково-до-
слідницької діяльності;

• легальну зайнятість  — учасник ІП повинен найняти 
щонайменше 30 співробітників;

• середню зарплату не менше 3-х мінімальних, тобто 
понад 11,1 тис. грн.

Набуття чинності цих законодавчих ініціатив, запро-
вадження відповідного пакету стимулів повинні стати 
першим кроком на шляху до розбудови мережі реально 
діючих вітчизняних індустріальних парків. Проте навіть 
такий набір преференцій є неконкурентоспроможним 
у порівнянні з тими, які діють в сусідніх країнах і в краї-
нах, де індустріальні парки стали одним із каталізаторів 
випереджаючого розвитку економіки.

Далі в Україні необхідно докласти набагато більших 
зусиль, щоб створити рівні умови для інвесторів у порів-
нянні з країнами-конкурентами, де існує можливість 
залучати кредити під 2% річних, де вже є мережі інду-
стріальних парків та СЕЗ з податковими канікулами та 
преференціями, де новим інвесторам і роботодавцям 
надають бюджетні компенсації за створення робочих 
місць до 50% їх капітальних витрат, де промисловцям з 
30-відсотковою знижкою до ринкової вартості прода-
ють електрику та газ, де внутрішні виробники надійно 
захищені від сірого імпорту, де земля під виробництво 
надається практично на безоплатній основі.

Торгові представництва. Світова практика доводить 
ефективність торговельних представництв як механізму 
захисту інтересів товаровиробників на світових ринках, 
просування національного експорту і сприяння залу-
ченню інвестицій у високопродуктивні сектори еконо-
міки. Україна має неоднозначний досвід функціонування 
системи торгових представництв у формі торгово-е-

кономічних місій (ТЕМ) у 1994-2010 рр. В результаті 
адміністративної реформи від 8 квітня 2010 року (указ 
Президента № 522) ця система була ліквідована. Замість 
ТЕМ було створено відділи з економічних питань (ВЕП) у 
складі закордонних дипломатичних установ. Як наслідок, 
Мінекономіки було позбавлене інструмента реалізації 
зовнішньоекономічної політики, а вітчизняні вироб-
ники — підтримки на зовнішніх ринках зі сторони про-
фільних державних службовців.

Це призвело до втрати практичної допомоги вітчизня-
ним виробникам з ряду питань, у тому числі, з повер-
нення в Україну валютної виручки за експортовану 
продукцію, з проведення антидемпінгових, антисуб-
сидійних, спеціальних розслідувань, торгових спорів, з 
маркетингової і методологічної підтримки національних 
товаровиробників (сприяння в участі у міжнародних 
виставках-ярмарках, налагодження ділових зв’язків), з 
просування вітчизняних товарів та послуг на зовнішніх 
ринках, залучення іноземних інвестицій тощо.

У зв’язку з цим необхідно вдосконалити вітчизняну 
систему захисту прав та законних інтересів суб’єктів 
ЗЕД України за її межами в країнах ЄС згідно з нормами 
міжнародного права шляхом формування мережі торго-
вельних представництв з подвійним підпорядкуванням:

1) ТП входитимуть до складу закордонних дипломатич-
них установ України будуть підконтрольні керівникам 
цих установ по ліній МЗС;

2) організація роботи та кадрове забезпечення ТП буде 
покладено на ЦОВВ, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері економічного 
розвитку.

При цьому вбачаємо за доцільне визначити наступні 
функції ТП:

• захист прав і законних інтересів України у зовніш-
ньоекономічній галузі та суб’єктів господарської 
діяльності України у державі перебування; 
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• сприяння розвитку торгово-економічних зв’язків 
України, просування експорту товарів та послуг 
походженням з України, залучення іноземних інвес-
тицій у пріоритетні сфери економіки України, спри-
яння виконанню міжнародних договорів України, 
укладених з державою перебування;

• виявлення та упередження фактів або загроз засто-
сування органами іноземних держав, митними сою-
зами або іншими економічними угрупованнями 
антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних 
захисних заходів до товарів походженням з України;

• забезпечення оперативної міжурядової взаємодії в 
рамках триваючих антидемпінгових, антисубсидійних, 
спеціальних розслідувань, розслідувань щодо вста-
новлення фактів дискримінаційних та/або недружніх 
дій з боку інших держав, митних союзів чи еконо-
мічних угруповань щодо законних прав та інтересів 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України;

• інформування центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує дер-
жавну політику у сфері економічного розвитку, про 
регуляторну, цінову, податкову, тарифну і нетарифну 
політику, що проводиться державою перебування, 
щодо товарів походженням з України; 

• підготовка висновків щодо доцільності експорту чи 
імпорту товарів та послуг, розробка пропозицій щодо 
запровадження нових форм співпраці з іноземними 
державами з метою збільшення обсягів експорту 
товарів та послуг походженням з України тощо.

Технічні імпортери. Технічний імпортер використову-
ється для ввезення товару з-за кордону без необхід-
ності зіштовхуватися з бюрократичними складнощами 
ЗЕД та зайвими посередниками в торгівлі. З юридич-
ної точки зору, технічний імпорт являє собою аут-
сорсинг покупки, ввезення та митного оформлення 
товарів іноземного виробництва. У зв’язку з тим, що у 
торговельних мережах країн ЄС недостатньо розпов-
сюджена практика власного імпорту з країн, що не є 
членами об’єднання, низка вітчизняних експортерів 
готової продукції до країн ЄС гостро потребують посе-
редника у вигляді технічного імпортера їх товарів на 
європейському ринку.

У разі використання послуг технічних імпортерів вве-
зення продукції українського виробництва до роздріб-
них мереж в країнах ЄС відбуватиметься наступним 
чином:

• європейська мережа торговельних центрів, що не 
бажає покладати на себе організацію поставки про-
дукції з України, укладатиме агентський договір з 
технічним імпортером;

• технічний імпортер, своєї черги, укладатиме дого-
вір ЗЕД з постачальником продукції з України, здійс-
нюватиме оплату цієї продукції в інвалюті, а також 
організовуватиме доставку її до відповідної країни 
ЄС, нестиме відповідальність за проходження мит-
ного очищення;

• технічний імпортер перепродаватиме ввезену з 
України продукцію мережі-замовнику з країни ЄС у 
національній валюті країни, в якій діє замовник.

Співробітництво з роздрібними мережами країн ЄС за 
посередництва технічних імпортерів надаватиме осо-
бливі переваги контрагентам з обох сторін. Викори-
стання технічного імпортера позбавлятиме роздрібні 
мережі торгівлі у ЄС потреби реєструватися як учасники 
ЗЕД, що підвищуватиме їх схильність робити замовлення 
з країн поза межами об’єднання. Технічний імпортер 
братиме на себе відповідальність за валютний контроль, 
дотримання норм міжнародного права, страхування, 
логістику, митне оформлення. Технічний імпортер дава-
тиме можливість контрагентам з ЄС придбавати про-
дукцію з України, розплачуючись їхніми національними 
грошовими одиницями, що до певної міри послабить і 
валютні ризики. При цьому, що надзвичайно важливо, 
мережі роздрібної торгівлі країн ЄС замовлятимуть 
продукцію безпосередньо в українських виробників, 
продукцію яких бажають реалізовувати на території ЄС, 
оминаючи традиційних посередників (дистриб’юторів). 
А це дозволить їм самостійно формувати свій асорти-
мент імпорту, що не обмежуватиметься можливостями 
посередників у сфері оптової торгівлі.

Таким чином, гнучкість, яку забезпечують технічні імпор-
тери, сприятиме кращому задоволенню попиту європей-
ських споживачів на товари вітчизняного виробництва, 
який досі не покривається з причин організаційних 
складнощів ЗЕД та недоліків, притаманних класичним 
посередникам у міжнародній торгівлі.
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Оцінка макроекономічних 
ефектів у результаті оптимі-
зації режиму двосторонньої 
торгівлі України та ЄС

Оцінка перспектив повного використання експортного 
потенціалу України у відносинах з ЄС

Для розрахунків впливу оптимізації зовнішньоторговель-
ного режиму з ЄС (що за базовою гіпотезою дозволить 
повною мірою використати оцінений за методикою ITC 
потенціал «недоторгованого» експорту) на зростання 
обсягів виробництва української продукції використову-
вався економічна модель, побудована на основні таблиці 
«витрати-випуск» за 2018 р. в основних цінах з поділом 
на 42 види економічної діяльності згідно КВЕД. 

Таблиця є невід’ємною складовою системи національ-
них рахунків (СНР) і поєднує вартісні показники за КВЕД 
з макроекономічними агрегатами, надає комплексну 
характеристику процесів в економічній системі країни 
загалом і в окремих її складових, дає можливість вияв-
ляти макроекономічні диспропорції. Зазначена модель 
відображає балансові співвідношення між виробни-

цтвом продукції та сукупною потребою в ній, показує, 
як продукт окремих видів економічної діяльності вико-
ристовується для проміжного та кінцевого споживання, 
нагромадження та експорту.

На базі звітної моделі було побудовано розрахункову 
модель, яка дозволяє визначати зміни в випуску, проміж-
ному споживанні, виходячи із сценарних умов прогнозу-
вання, які задавались у модель через зміни у векторах 
кінцевого попиту, експорту. Модель дозволяє врахувати 
технологічну взаємозалежність усіх видів діяльності і 
встановити, як задані сценарні умови (а саме: динаміка 
експорту) вплинуть на обсяги проміжного споживання, 
випуску, валової доданої вартості по кожному окремому 
виду економічної діяльності.

Згідно оцінок, наведених у Розділі 3, незадіяний 
потенціал експорту з України до ЄС становить 
9,7 млрд дол. США. З нього, 29,9% зосереджено у 
сфері сільського господарства, 27,8% — у металургій-
ній промисловості; 22,7% — у харчовій, 7,2% — у хіміч-
ній промисловості, 5,0% — у машинобудуванні, близько 
3,0% — у деревообробній промисловості, а решта 4,4% 
розподілені між іншими секторами економіки. Відповідні 
значення приросту експорту були переведенні у грив-
невий еквівалент за курсом звітного періоду таблиці 
«витрати-випуск» (2018 р., середньорічний курс 27,2 грн/

ПОКАЗНИКИ
Динаміка зміни показників у середньостроковому 
періоді (≈ 5 років)

млн грн (у цінах 2018 р.) %

ВАЛОВИЙ ВИПУСК, У Т. Ч.: 790 206 10,5

сільське господарство 136 966 15,7

добувна промисловість 91 331 22,0

переробна промисловість 385 032 18,7

енергетичний сектор 38 567 10,5

послуги 138 310 3,7

ВВП 262 782 8,5

Експорт 263 840 16,5

Імпорт (проміжне споживання для виробництва 
продукції на експорт)

238 198 12,4

Оплата праці найманих працівників 104 287 7,1

Валовий прибуток підприємств; змішаний дохід 152 822 9,9

ПДВ й акцизи (внутрішні) 5 608 7,8

Інші податки, пов’язані з виробництвом 2 195 8,6

Таблиця 4.1. Вплив на економіку України від реалізації незадіяного експортного потенціалу в торгівлі з 
країнами ЄС (розрахованого за методикою ITC)

ДжЕРЕЛО: авторські розрахунки на основі «Таблиця «витрати-випуск» України в основних цінах» за 2018 р.: Статистичний 

збірник. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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дол. США) та внесені у систему рівнянь міжгалузевого 
балансу з урахуванням коефіцієнту повних витрат у про-
міжному споживанні. Одержані зміни основних макро-
економічних показників зведені у табл. 4.1.

Як видно, реалізація сценарію використання оціненого 
за методикою ITC експортного потенціалу матиме від-
чутний позитивний ефект щодо динаміки макроеконо-
мічних показників у середньостроковій перспективі. 
Зокрема, очікується зростання випуску (виробництва) 
товарів та послуг на 10,5%, ВВП — на 8,5%, експорт — на 
16,5%. Водночас, для забезпечення приросту випуску 
буде додатково імпортовано енергетичної сировини, 
запчастин та компонентів (для проміжного спожи-
вання) вартістю близько 238,2 млрд грн, що призведе 
до зростання імпорту на 12,4%. Валовий прибуток під-
приємств збільшиться на 9,9%, а сукупний фонд оплати 
праці — на 7,1%. Податкові надходження, які виокрем-
люються у таблиця «витрати-випуск» (внутрішній ПДВ й 
акцизи, інші податки, пов’язані з виробництвом) збіль-
шаться у загальному підсумку на 7,7 млрд грн.

Однак у структурі випуску за даного сценарію на 0,6 
відсоткових пунктів зросте частка сільського господар-
ства (з 11,6 до 12,2%), частка добувних галузей промис-
ловості збільшиться на 0,5 в. п. (з 5,5 до 6,0%), на 0,6% 
збільшиться частка продукції хімічної галузі (з 1,2 до 

1,8%), збільшиться й частка металургійного виробни-
цтва (з 6,1 до 6,9%), тоді як частка високотехнологічної 
машинобудівної продукції не зазнає змін. Таким чином, 
попри позитивну динаміку залишається ризик консер-
вації неефективної структури вітчизняної економіки.

Відтак було розглянуто другий сценарій активізації тор-
говельних відносин з ЄС, який передбачає нарощення 
експортних поставок продукції, що визначена методикою 
оцінки економічної складності продукції й узагальнена у 
табл. 3.4. даної роботи. Зростання загального експорту 
за ідентифікованими товарними позиціями машинобуду-
вання, полімерних матеріалів, виробів з чорних металів 
та ін. оцінено так само у 9,7% з розподілом відповідно 
до структури поставок у даної продукції до ЄС у 2019 р. 
Одержані результати узагальнено в табл. 4.2.

Порівняння даних таблиць 4.1 та 4.2 вказує на пере-
вагу обрання другого сценарію як з позиції структурних 
перетворень, так і з огляду на позитивну динаміку еко-
номічного зростання. Так, спостерігаються вищі темпи 
приросту випуску (10,8%) і ВВП (8,6%), експорту (19,3%), 
сукупного фонду оплати праці найманих працівників 
(9,6%). Динаміка зростання у переробній промисловості 
сягне 26,9%, основу цього зростання складуть галузі 
машинобудування (тоді як за першим сценарієм — хар-
чова промисловість).

ПОКАЗНИКИ

Динаміка зміни показників у середньостроковому 
періоді (≈ 5 років)

млн грн (у цінах 2018 р.) %

Валовий випуск, у т. ч.: 809 804 10,8

сільське господарство 4 756 0,5

добувна промисловість 73 593 17,7

переробна промисловість 554 568 26,9

енергетичний сектор 37 906 10,3

послуги 138 981 3,7

ВВП 263 760 8,6

Експорт 308 417 19,3

Імпорт (проміжне споживання для виробництва 
продукції на експорт)

277 147 14,4

Оплата праці найманих працівників 140 947 9,6

Валовий прибуток підприємств; змішаний дохід 118 153 7,7

ПДВ й акцизи (внутрішні) 4 727 6,6

Інші податки, пов’язані з виробництвом 2 052 8,0

Таблиця 4.2. Вплив на економіку України від активізації торгівлі з ЄС продукцією з вищим рівнем 
економічної складності (за методикою Хаусмана й Ідальго)

ДжЕРЕЛО: авторські розрахунки на основі «Таблиця «витрати-випуск» України в основних цінах» за 2018 р.: Статистичний 

збірник. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
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1. 

З часу надання Євросоюзом Україні автономних торго-
вих преференцій у 2014 р. та набуття чинності угоди про 
поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі у 2016 р. 
ЄС став найбільшим торговельним партнером України, 
частка якого у вітчизняному товарообороті продовжує 
зростати. Проте у структурі експортних поставок з Укра-
їни до ЄС спостерігається збільшення частки сировинних 
товарів сільського господарства (ріпак, макуха, соєві 
боби, кукурудза, пшениця тощо) і мінеральних ресурсів 
(залізорудна сировина), в той час як високотехнологічні 
галузі машинобудування й хімічної промисловості ско-
рочують свій експорт. Знижується рівень диверсифі-
кації і зростає концентрація вітчизняного експорту до 
ЄС на поставках продукції з низьким рівнем обробки 

(або взагалі без обробки) та доданої вартості. Серед 
двадцяти найбільших товарних позицій за обсягами 
вітчизняного експорту до ЄС лише дві належать до 
групи електричних машин та обладнання — комплекти 
проводів для свічок запалювання транспортних засобів 
та електроводонагрівачі для приготування кави або 
чаю. Частка машинобудівної продукції в експорті до 
ЄС у 2019 р. склала всього 14,4%, майже половину з 
неї склали поставки комплектів проводів, експорт яких 
не відображає потенціалу вітчизняної промисловості, 
адже здійснюється переважно дочірніми компаніями 
автовиробників з ЄС.

Ситуація ускладняється тим, що значна кількість вітчизня-
них машино- і приладобудівних підприємств, втративши 
російський ринок і не знайшовши можливості переорі-

ВИСНОВКИ
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єнтуватися на нові ринки збуту, припинили господарську 
діяльність. Таким чином, за рядом товарних груп (пере-
дусім засоби залізничного й автомобільного транспорту 
тощо), попри очікувану заміну російського ринку європей-
ським, відбулося падіння експорту за обома напрямами. 
Натомість деякі успіхи з переорієнтацією на європейський 
ринок продемонстрували виробники харчових продуктів, 
виробів з мінеральних ресурсів (зокрема, зі скла), виробів 
з чорних металів та ін.

На противагу структура товарного імпорту з ЄС носить 
принципово інший характер. По-перше, вона є значно 
більш диверсифікованою, по-друге, в імпорті перева-
жає складна й високотехнологічна продукція маши-
нобудування (легкові та вантажні автомобілі, мобільні 
телефони, ізольовані електричні кабелі й ізолювальна 
арматура, неопромінені паливні твели, зернозбиральні 
комбайни, вітроенергетичні установки тощо), хімічної 
(добрива, засоби захисту рослин, фармацевтичні препа-
рати вироби з пластмас) та нафтохімічної промисловості. 
Продукція переробних галузей промисловості становить 
три чверті товарного імпорту з країн ЄС до України, 
тоді як у вітчизняному експорті до ЄС — лише половину. 
Україна зберігає негативне сальдо в торгівлі товарами з 
ЄС, яке попри  зменшення з часу лібералізації доступу на 
європейський ринок, сягає 4,0 млрд дол. США та форму-
ється переважно у відносинах з ключовими партнерами 
по торгівлі — Німеччиною, Францією та Польщею.

2.

Результати опитування вітчизняних виробників, що здій-
снюють експорт до країн ЄС засвідчили, що навіть в 
умовах дії поглибленої та всеосяжної зони вільної тор-
гівлі українські експортери досі зіштовхуються з низкою 
бар’єрів та обмежень при виході на європейський ринок. 
Основними з них є:

a) ввізні мита, що продовжують діяти поза межами 
наданих тарифних квот на сільгосппродукцію (а також 
незначні обсяги більшості з цих тарифних квот), і 
стягуються з деякої хімічної продукції протягом пере-
хідного періоду угоди;

b) технічні бар’єри, пов’язані з невідповідністю вітчиз-
няних стандартів якості технічним регламентам й 
нормативам безпечності продукції в ЄС, що зокрема 
стримує вітчизняний експорт полімерів і будівельних 
матеріалів;

c) значні дотації та субсидії, які одержують виробники 
харчової продукції в країнах ЄС, що ставить ряд 
вітчизняних експортерів відповідних товарів на межу 
цінової конкурентоспроможності на європейському 
ринку;

d) додаткові захисні заходи на металопродукцію, що 
ударили рикошетом по українським експортерам в 
результаті розгортання торгової війни між ЄС і США 
та прямо суперечать принципам свободи торгівлі, 
які лягли в основу угоди про асоціацію.

Також наголошено на викликах, пов’язаних з імовірні-
стю запровадження “European Green Deal”, в рамках 
якого ЄС може значно обмежити український експорт 
до себе найбільш вуглецеємної продукції — чорних мета-
лів, цементу, електроенергії, продукції хімічної галузі — 
за допомогою механізму карбонового коригування 
імпорту, що актуалізує узгодження умов та порядку 
незастосування такого механізму для українських вироб-
ників, які в перспективі можуть стати складовою угоди 
про асоціацію.

3.

Попри кризові явища в економці, виробничо-експорт-
ний потенціал України зберігає достатні ресурси та 
можливості для того, щоб у перспективі задовольнити 
попит країн ЄС на імпортну продукцію за цілою низкою 
товарних груп у більшості секторів економіки. Методика 
ITC щодо оцінки незадіяного експортного потенціалу 
вказує, що невикористаний потенціал експорту товарів 
з України до ЄС сягає 9,7 млрд дол. США, що становить 
47,5% від експортних поставок української продукції 
до країн ЄС у 2019 р. Ця методика використана також 
для обґрунтування обсягів безмитних тарифних квот, 
які відповідають експортному потенціалу вітчизняних 
виробників у частині поставок на ринки ЄС. Нові обсяги 
обчислено для тих товарних позицій, за якими наявне 
стале перевищення обсягів квот з року в рік. Зокрема, 
для натурального меду — 61,2 тис. т, для яблучного та 
виноградного соків — 57,4 тис. т, для оброблених тома-
тів — 57,6 тис. т, для крохмалю — 21,9 тис. т та ін. Встанов-
лені у такий спосіб обсяги тарифних квот враховують як 
наявні виробничі потужності вітчизняних виробників, так 
і попит європейських споживачів на відповідну продук-
цію, задоволення якого сприятиме оптимізації вироб-
ничих витрат та максимізації корисності й добробуту  
контрагентів з країн ЄС.

Використання методики розрахунку економічної склад-
ності продукції дало можливість ідентифікувати пер-
спективні для диверсифікації експорту з України до ЄС 
товарні групи високотехнологічної продукції з високим 
рівнем доданої вартості. Оцінки засвідчили, що най-
більш перспективними галузями-рушіями структурної 
перебудови торговельно-економічних відносин України 
з ЄС з огляду на збережений виробничо-експортний 
потенціал є машинобудування, автомобілебудування, 
виробництво електричних машин та устаткування, а 
також окремі сфери чорної металургії, виробництва про-
дукції військового призначення, полімерних матеріалів. 
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Ринок країн ЄС за переліком виокремлених ключових 
товарних груп для диверсифікації українського експорту 
(табл. 3.3) у 2019 р. оцінюється у 120,8 млрд євро. На 
ньому Україна в останні роки стрімко посилює позиції в 
торгівлі трансформаторами, експорт яких до ЄС у 2014-
2019 рр. зріс у 9,5 разів. Ще у 2013 р. понад 50,5% вітчиз-
няного експорту трансформаторів здійснювалося до РФ, 
однак, починаючи з 2014 р., цей ринок було переважною 
мірою втрачено. У 2019 р. 76,4% всього вітчизняного екс-
порту трансформаторів припадало на ЄС. Це вказує на 
значну перспективу удосконалення структури експорт-
них поставок з України до ЄС на засадах розвитку кон-
курентних переваг серед продукції машинобудування. 
З ідентифікованого переліку перспективної продукції 
порівняно значні поставки вітчизняної продукції до ЄС 
у 2019 р. спостерігались також для запчастин до наван-
тажувально-розвантажувального обладнання, насосів 
для рідин та несамохідних причепи та напівпричепів.

4. 

Результати аналізу двосторонньої торгівлі між Україною 
та ЄС, а також узагальнення опитування вітчизняних 
виробників щодо актуальних проблем доступу на євро-
пейський ринок засвідчують необхідність перезаван-
таження торговельно-економічних відносин з ЄС за 
низкою напрямів, які стосуються як перегляду положень 
угоди про асоціацію, так і вирішення низки інших питань, 
що виходять за межі діючих договірних відносин.

В частині перегляду положень угоди про асоціацію 
доцільним в інтересах вітчизняних виробників вбача-
ється послабити обмеження в доступі на ринок ЄС, що 
пов’язані з безмитними тарифними квотами та рудимен-
тарними залишками ввізних мит. Послаблення обме-
жень, які накладаються безмитними тарифними квотами, 
доцільне у наступних модифікаціях:

a) скасування як самих квот, так і імпортних мит, що 
діють поза їх межами, що найбільш доцільно для 
товарних груп, експорт яких до ЄС давно вийшов 
за межі встановлених квот, користується попитом 
попри стягнення мита при ввезенні понад квоту та 
становить порівняно незначну частку на європей-
ському ринку (оброблені томати, натуральний мед, 
яблучний і виноградний соки, м’ясо птиці);

b) підвищення рівня безмитних тарифних квот до 
обґрунтованого рівня, що відповідає поточному 
рівню експортного потенціалу України (оціненому 
за методикою ITC) для товарних груп, експорт за 
якими до ЄС не виходить за межі наявних квот 
(необроблений та оброблений крохмаль, солодо-
вий крохмаль), стрімко наближається до їх вичер-
пання (молоко і молочні продукти, вершкове масло, 
оброблена продукція із зернових, яйця і альбуміни, 

солод і пшенична клейковина, висівки, часник тощо) 
та може у перспективі становити значну частку на 
європейському ринку (кукурудза, пшениця, ячмінь);

c) підвищення обсягів тарифних квот з боку ЄС в обмін 
на запровадження Україною рівнозначного експорт-
ного мита, що в разі неприйнятності для ЄС лібера-
лізації доступу на захищені квотами ринки принаймні 
дозволить Україні підвищити надходження до дер-
жавного бюджету для спрямування їх на програми 
підтримки вітчизняних виробників.

З огляду на значну мінливість ринку цукру і наявний 
диспаритет у доступі до нього в торгівлі між Україною 
та ЄС при перегляді положень про ПВЗВТ з ЄС, як одна 
з можливих стратегій може розглядатися підвищення зі 
сторони ЄС безмитної тарифної квоти на імпорт цукру з 
України до того ж рівня, на якому наразі перебуває укра-
їнська безмитна тарифна квота на цукор по відношенню 
до ЄС. При цьому доцільно розглянути й приведення до 
певного паритету й ввізних мит, які встановлені понад 
обсягами цих квот.

Поряд цим в інтересах вітчизняних виробників слід 
домогтися дострокового скасування з боку ЄС руди-
ментарних залишків ввізних мит на хімічні добрива, 
вироби зі скла, вироби з кольорових металів та тран-
спортні засоби, не чекаючи закінчення 7-річного пере-
хідного періоду, за наступними товарними позиціями: 
азотні добрива, мінеральні та хімічні добрива, столовий 
посуд зі скла, прутки, бруски, профілі, дріт, фольга й 
інші вироби з алюмінію, автобуси, легкові автомобілі, 
вантажні автомобілі, автомобільні шасі, велосипеди.

Проблемами торговельно-економічних відносин Укра-
їни ЄС, що виходять за межі угоди про асоціацію, проте 
потребують негайного розгляду й укладання домов-
леностей з європейськими партнерами, є:

• виведення українських експортерів з-під загрози 
використання щодо них механізму карбонового кори-
гування імпорту у рамках реалізації Європейського 
зеленого курсу. Для цього необхідно сформувати 
переговорну позицію України щодо характеру і умов 
її участі в Європейському зеленому курсі;

• урегулювання питання лібералізації транспортних 
перевезень у торгівлі з ЄС з метою відновити для 
вітчизняних перевізників належні обсяги річних квот 
на транспортування вантажів країнами ЄС, пере-
дусім через Польщу. Поточне вирішення лежить у 
площині винесення проблеми з рівня переговорів 
Україна-Польща на рівень ЄС, тоді як комплексне 
рішення полягає в укладанні Угоди про дорожній 
транспорт між Україною та ЄС задля одержання 
узгодженої системи транспортних дозволів для 
українських перевізників на ринках всіх країн ЄС;
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• у відповідь на трансформацію законодавства ЄС 
щодо антидемпінгових, компенсаційних і спеціаль-
них мит удосконалити власні підходи до викори-
стання відповідних інструментів через поліпшення 
методології розрахунку мит за результатами роз-
слідування, створення бази даних для зацікавлених 
сторін розслідування, застосовування заходів до 
товарів, що походять із спільної митної території 
ЄС, а не конкретної країни-члена об’єднання тощо;

• налагодження промислового діалогу з урядовою та 
бізнес-спільнотою ЄС з метою роз’яснення та адво-
кації перспективних заходів промислової політики 
України, передусім запровадження критеріїв лока-
лізації в публічних закупівлях та збереження мора-
торію на експорт лісу-кругляку.

Водночас подолання структурних деформацій у товаро-
обороті України з ЄС, диверсифікація та стрімке наро-
щення експорту високотехнологічної готової продукції до 
ЄС залежить від стратегічної політики розвитку перероб-
них галузей промисловості в Україні, зокрема державної 
політики фінансового і податкового стимулювання під-
приємницької активності, виробничо-експортного потен-
ціалу. Опитування вітчизняних експортерів засвідчило 
запит бізнесу, що присутній на європейському ринку, на 
системну державну підтримку їх виробництва та ЗЕД з 
використанням міжнародно визнаних механізмів, що 
довели свою ефективність та широко застосовуються у 
багатьох країнах світу. Йдеться насамперед про такі інсти-
туційні засоби як експортно-кредитне агентство (ЕКА), 

індустріальні парки (ІП), а також торгові представництва 
при посольствах України закордоном. Поряд з цим наголо-
шено на необхідності організаційно-фінансової підтримки 
виставково-ярмаркової діяльності вітчизняних виробників 
в країнах ЄС. Виробники продукції кінцевого споживання, 
що реалізується безпосередньо через мережі роздрібної 
торгівлі, відзначають потребу у технічних імпортерах — 
оптових посередниках для співпраці з торговими мере-
жами в країнах ЄС.

Економіко-математичні розрахунки з використанням 
моделі міжгалузевого балансу витрати-випуск пока-
зують, що у разі оптимізації режиму двосторонньої 
торгівлі з ЄС й використання незадіяного експортного 
потенціалу до відповідних країн, а також диверсифі-
кації вітчизняних поставок на європейський ринок за 
ідентифікованими товарними групами з високою еконо-
мічною складністю, ВВП України може у середньостро-
ковому періоді зрости додатково на 8,5-8,6%. При цьому, 
зростання валового випуску оцінюється у 10,5-10,8%. 
Зростання експорту товарів і послуг оцінюється у 16,5-
19,3%. Загальний фонд оплати праці завдяки активізації 
ділової активності збільшиться на 7,1-9,6%, а валовий 
прибуток підприємств — на 7,7-9,9%. Разом з цим, вико-
ристання незадіяного експортного потенціалу за товар-
ними групами, які наразі домінують в експорті до країн 
ЄС, сприятиме випереджаючому розвитку виробництва 
у сільському господарстві (10,5%) та добувній промисло-
вості (22,0%), тоді як диверсифікація експорту на основі 
товарів з високою економічною складністю найбільше 
запустить розвиток переробного виробництва (22,6%).
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Обсяги безмитний тарифних квот, наданих ЄС українським товаровиробни-
кам в рамках ПВЗВТ, тис. т

Товарні групи
Домовлені 
обсяги 
тарифних квот

2016 2017 2018 2019 2020 2021

М›ясо птиці і напівфабрикати 
з нього (основна)

16,0 – 20,0 16,0 16,8 17,6 18,4 19,2 20,0

М›ясо птиці і напівфабрикати з 
нього (додаткова)

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Свинина (основна) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Свинина (додаткова) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Яловичина 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Баранина 1,5 – 2,25 1,5 1,65 1,8 1,95 2,1 2,25

Пшениця м’яка, пшеничне 
борошно та гранули

950,0 – 1000,0 950,0 960,0 970,0 980,0 990,0 1000,0

Ячмінь, ячмінне борошно та гра-
нули

250,0 – 350,0 250,0 270,0 290,0 310,0 330,0 350,0

Кукурудза, кукурудзяне борошно 
та гранули

400,0 – 650,0 400,0 450,0 500,0 550,0 600,0 650,0

Цукрова кукурудза 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Овес 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Оброблена продукція з зернових 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Молоко, вершки, згущене молоко 
та йогурти

8,0 – 10,0 8,0 8,4 8,8 9,2 9,6 10,0

Продукція з обробленого молока 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Оброблена продукція з молочних 
вершків

0,3 – 0,5 0,3 0,34 0,38 0,42 0,46 0,5

Вершкове масло та молочні пасти 1,5 – 3,0 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0

Оброблена продукція з масла 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Натуральний мед 5,0 – 6,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0
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Товарні групи
Домовлені 
обсяги 
тарифних квот

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Цукор 20,07 20,07 20,07 20,07 20,07 20,07 20,07

Цукрові сиропи 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Оброблена продукція з цукру 2,0 – 3,0 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

Глюкоза і сиропи з неї 10,0 – 20,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

Ячмінна крупа і борошно 6,3 – 7,8 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8

Оброблені томати 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Виноградний та яблучний соки 10,0 – 20,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

Солод та пшенична клейковина 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Крохмаль 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Оброблений крохмаль 1,0 – 2,0 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Продукти переробки солоду та 
крохмалю

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Яйця та альбуміни (основна) 1,5 – 3,0 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0

Яйця та альбуміни (додаткова) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Сухе молоко 1,5 – 5,0 1,5 2,2 2,9 3,6 4,3 5,0

Часник 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Висівки 16,0 – 21,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0

Гриби (основна) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Гриби (додаткова) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Сигари та сигарети 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Етанол 27,0 – 100,0 27,0 41,6 56,2 70,8 85,4 100,0

Манітол сорбіту 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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