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АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ПРАВОВІДНОСИН ВІДПОВІДНО УГОДИ 

ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ ЄС ТА УКРАЇНОЮ 

Укладаючи Угоду, Україна взяла на себе зобов’язання провести 
грунтовні реформи в основних галузях економіки, що так чи інакше 
вплине на всіх товаровиробників та споживачів продукції. 

Угода про асоціацію з ЄС містить цілу низку важливих домовленостей 
і є найбільш значною для України з економічної точки зору угодою, 
укладеною за часи незалежності. Метою домовленості є не тільки 
наближення української економіки до європейського рівня, але й тісна 
співпраця між сторонами, взаємна лібералізація відносин та спільний 
розвиток у найважливіших напрямках. Укладаючи Угоду, Україна взяла 
на себе зобов’язання провести ґрунтовні реформи в основних галузях 
економіки, що так чи інакше вплине на всіх товаровиробників та 
споживачів продукції. Задля поступової адаптації до нових правил гри та 
мінімізації негативних наслідків для країни в цілому і тих підприємств, які 
виявляться неготовими до запроваджених змін, сторони передбачили 
перехідний період, протягом якого Україна поступово приводитиме своє 
законодавство у відповідність до європейських стандартів. Цей 
перехідний період у деяких випадках сягає 10 років. Україна та ЄС 
домовились про поступове створення зони вільної торгівлі, що передбачає 
взаємне зменшення або скасування мита на товари згідно встановлених 
графіків. Переважна більшість кінцевих митних ставок дорівнюють нулю, 
а для найбільш незахищених товарних позицій передбачене 
запровадження тарифних квот із нульовою ставкою [1, с. 55]. 

Значна частина Угоди присвячена економічному та секторальному 
співробітництву. Угода врегульовує умови, модальності та часові рамки 
гармонізації законодавства України та законодавства ЄС, зобов’язання 
України щодо реформування інституційної спроможності відповідних 
установ та принципи співробітництва між Україною, ЄС та його 
державами-членами у низці секторів економіки України та напрямів 
реалізації державної галузевої політики. Угодою передбачено відповідні 
заходи у таких секторах, як оподаткування, транспорт, навколишнє 
середовище, промислова політика та підприємництво, туризм, 
аудіовізуальна політика, космічні дослідження, охорона здоров’я, 
культура, освіта тощо [1, с. 55]. 

Україна та ЄС домовилися про поступове створення зони вільної 
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торгівлі, що передбачає взаємне зменшення або скасування мита на 
товари згідно встановлених графіків. Переважна більшість кінцевих 
митних ставок дорівнюють нулю, а для найбільш незахищених товарних 
позицій передбачене запровадження тарифних квот із нульовою ставкою. 
Так, квоти для імпорту в ЄС деяких товарів харчової промисловості 
складають: м’ясо свинини – 20 тис. т. на рік, молоко – 8 тис. т. на рік, мед 
– 5 тис. т. на рік, цукор – 20, 07 тис. т. на рік, пшеничне борошно – 950 
тис. т. на рік [2, с. 18]. 

Запровадження квоти і на імпорт в Україну м’яса свинини, птиці та 
цукру. У випадку перевищення квот сторони застосовуватимуть 
погоджені ставки мита. 

Тарифні квоти дозволяють українським виробникам таких 
«незахищених товарів» вийти, нарешті, на європейський ринок, а тим, які 
вже співпрацюють з країнами ЄС, укріпити свої позиції та збільшити 
рівень продажів [2, с. 18]. При цьому передбачається, що втрати бюджету 
від скорочення або скасування ввізних мит компенсуються за рахунок 
зростання торгових потоків. 

Угода спрямована також на подолання технічних бар’єрів у торгівлі. 
Розуміючи важливість зміцнення співробітництва у сфері технічного 
регулювання стандартизації, ринкового нагляду, акредитації та робіт з 
оцінки відповідності, сторонни присвятили цим питанням значнуувагу. 
Так, ст. 56 Угоди передбачає, що Україна має вжити всіх необхідних 
заходів для поступового досягнення відповідності з технічними 
регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології, акредитації, 
робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС і зобов’язання до 
тримуватися принципів та практики ЄС [2, с. 18]. 

За даними Інституту економічних та політичних досліджень, 
опублікованими у дослідженні «Економічна складова Угоди про 
асоціацію з ЄС: наслідки для бізнесу, населення та державного 
управління» доведеться змінити найменування більш ніж половини 
виноробної продукції, яка виробляється в Україні. Саме це і стало 
причиною запровадження 10-річного перехідногоперіоду. 

В цілому посилення захисту об’єктів права інтелектуальної власності 
матиме позитивні наслідки як для української, так і для європейської 
економіки. Адже це сприятиме росту довіри та впізнаваності продуктів, 
назва яких містить географічні зазначення, дасть гарантії використання 
справжніх товарів та призведе до зниження кількості підробок [2, с. 18-
19]. Втім, очевидно, що виробники, які без належної правової підстави 
виготовляють продукцію із використанням захищених географічних 
зазначень, нестимуть значні фінансові втрати, які можливо, 
намагатимуться компенсувати за рахунок підвищення цін на продукти зі 
зміненою назвою. 

Хоча угода містить умови щодо обов’язковості застосування досить 
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суворих та непопулярних серед товаровиробників заходів, які можуть 
призвести до витрат або скорочення обсягів виробництва, у перспективі 
такі дії спрямовані на укріплення вітчизняної економіки, розширення 
географії продажів українських товарів та поліпшення якості і безпеки 
продукції [2, с. 18-19]. 

Отже, тарифні квоти дозволять українським виробникам таких 
«незахищених товарів» вийти, нарешті, на європейський ринок, а тим, які 
вже співпрацюють з країнами ЄС, укріпити свої позиції та збільшити 
рівень продажів. При цьому передбачається, що втрати бюджету від 
скорочення або скасування ввізних мит компенсуються за рахунок 
зростання торгових потоків. 
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ПРИВЕДЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ВІДНОСИН В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

СТАНДАРТІВ 

За останні кілька десятиліть люди стали гостріше відчувати на собі 
проблематику інновацій. Темпи інновацій у світі надзвичайно зросли і 
продовжують щомиттєво зростати. Розвиток і актуалізація суспільних 
відносин, пов’язаних зі створенням, комерціалізацією і впровадженням 
інновацій, сприяли формуванню в Україні нових нормативно-правових 
актів, спрямованих на впорядкування відносин, що виникають у зв’язку з 
організацією та здійсненням інноваційної діяльності, з метою активізації 
та спрямування інноваційних процесів у необхідному для країни 
напрямку. Актуальність розгляду питання продиктована прагненням 
України інтегруватися у світову економіку, що в свою чергу вимагає 
гармонізувати сучасну систему технічного регулювання та економічної 
політики України відповідно до норм і правил Європейського Союзу. 

Є достатньо причин, які гальмують розвиток інноваційної сфери в 


