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У статті досліджено особливості лібералізації митно-тарифного регулювання експортно-імпортних опера-
цій в Україні щодо промислової та сільськогосподарської продукції, зокрема асиметричність та поступовість 
зниження ставок мита, недоліки застосування спеціальних захисних заходів вітчизняного виробника. Здій-
снено ґрунтовний порівняльний аналіз застосування нетарифних засобів регулювання зовнішньої торгівлі 
в Україні та ЄС. Досліджено здобутки та проблеми на шляху модернізації національної системи технічного 
регулювання, зокрема перешкоди створення системи оцінки відповідності продукції та імплементації євро-
пейських вимог у сфері санітарних та фітосанітарних заходів. Визначено загальні гальмівні чинники впрова-
дження положень Угоди щодо тарифного та нетарифного регулювання в законодавство України. 

Ключові слова: зона вільної торгівлі, мито, лібералізація, митний тариф, тарифна квота, нетарифні 
бар’єри, єдине вікно, уповноважений економічний оператор. 

Туницкая Ю.Н. НАЦИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНАЯ И НЕТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ 
ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 

В статье исследованы особенности либерализации системы таможенно-тарифного регулирования экс-
портно-импортных операций в Украине, в частности асимметричность и постепенность снижения ставок по-
шлины, недостатки применения специальных защитных мер отечественного производителя. Осуществлен 
основательный сравнительный анализ применения нетарифных средств регулирования внешней торговли 
в Украине и ЕС. Исследованы достижения и проблемы на пути модернизации национальной системы тех-
нического регулирования, в частности препятствия при создании системы оценки соответствия продукции и 
имплементации европейских требований в сфере санитарных и фитосанитарных мер. Определены общие 
препятствующие факторы внедрения положений Соглашения по тарифному и нетарифному регулированию 
в законодательство Украины.

Ключевые слова: зона свободной торговли, пошлина, либерализация, таможенный тариф, тарифная 
квота, нетарифные барьеры, единое окно, уполномоченный экономический оператор.

Tunitska J.M. NATIONAL CUSTOMS TARIFF AND NON-TARIFF POLICY IN THE CONDITIONS OF 
EUROINTEGRATION

The features of export-import operations customs-tariff regulation liberalization in Ukraine are investigated іn the 
article. A comparative analysis of the non-tariff means use in Ukraine and the EU has been carried out. The achieve-
ments and problems on the way of the national technical regulation system modernization, in particular, obstacles 
to the creation of conformity assessment of products system and the implementation of European requirements in 
the field of sanitary and phytosanitary measures, are investigated. The general inhibitory factors of the Agreement 
provisions on tariff and non-tariff regulation implementation in the legislation of Ukraine are determined.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На рахунку України сьогодні – 
16 угод про вільну торгівлю, які включають 
45 держав. Та найвагомішою є Угода про ЗВТ 
з ЄС (далі – Угода), що сприяє пожвавленню 
зовнішньої торгівлі між партнерами. Сукупна 
частка європейського ринку в обсязі україн-
ського експорту товарів та послуг із 2015 по 
2017 р. зросла з 32,8% до 38,3%, а загальний 
товарообіг збільшився в 1,3 рази [1].

Очікується, що європейський геопросто-
ровий пріоритет у зовнішній торгівлі завдяки 
поступовій імплементації Угоди дасть змогу 
забезпечити зростання ВВП України понад 
0,5%, загальне підвищення добробуту грома-
дян – на 1,2% щороку, збільшення середньої 
заробітної плати – на 5,5%, обсягів інвестицій 
із країн ЄС за умов припинення військового кон-
флікту, включення вітчизняних підприємств у 
панєвропейські ланцюги створення вартості [2]. 
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Угода передбачає поступову гармоніза-
цію вітчизняного законодавства, зокрема в 
частині митно-тарифного та нетарифного 
регулювання, до європейських вимог для 
інтегрування України в економічний простір 
співтовариства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомим внеском у комплексне дослідження 
напрямів удосконалення тарифного та нета-
рифного регулювання в Україні стали напра-
цювання вітчизняних науковців: О.П. Бори-
сенко, С.Ф. Гуцу, О.В. Дьяченко, Т.М. Мельник, 
К.С. Пугачевської, О.В. Сторожук, В.А. Усти-
менко та ін. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є дослі-
дження проблем модернізації національної 
митно-тарифної та нетарифної політики за 
умов євроінтеграції. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Модернізація національної митно-
тарифної та нетарифної політики відбувається 
з урахуванням положень Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом (роз-
діл IV «Торгівля і питання, пов’язані з тор-
гівлею»), до якої входять такі глави: «Націо-
нальний режим та доступ товарів на ринки», 
«Засоби захисту торгівлі», «Технічні бар’єри в 
торгівлі», «Санітарні та фітосанітарні заходи», 
«Митні питання та сприяння торгівлі» та ін., 
що сприятиме не тільки збільшенню обсягів 
експорту та імпорту між учасницями Угоди, а 
й структурним зрушенням в економіці України 
у цілому. Основою реформування системи 
регулювання зовнішньої торгівлі в Україні є 
гармонізація національного законодавства 
відповідно до директив ЄС. На 2017 р. досяг-
нуто успіхів майже за всіма напрямами 
реформ, закладено підвалини для подаль-
шого вдосконалення правового забезпечення. 

Лібералізація системи тарифного регулю-
вання експортно-імпортних операцій в Україні 
розпочалася зі вступом до СОТ. До цього часу 
основу вітчизняної політики у сфері митного 
регулювання доступу товарів на внутрішній 
ринок становили тарифні обмеження. Най-
нижчий рівень середньозваженої ставки ввіз-
ного мита зафіксовано у 2009 р. – 1,64%. 

Перевищення середньоарифметичної 
ставки митного тарифу над середньозваже-
ною свідчило про виконання митним тарифом 
України протекціоністської функції, передусім 
сільськогосподарських товарів. Позитивна 
динаміка коефіцієнта лібералізації торгівлі 
впродовж 2008–2013 рр. (у 2013 р. – на 
30,1%, у тому числі на ринку продукції сіль-

ського господарства – на 41,5%, промислових 
товарів – на 30,8%) свідчила про спрощення 
руху товарів [3].

Проте рівень зв’язаного тарифу України 
був чи не найнижчим серед країн – торго-
вельних партнерів, що негативно позна-
чалося на ціновій конкурентоспроможності 
вітчизняного виробника через політику 
обмінного курсу та високі темпи інфляції все-
редині країни. На момент підписання Угоди 
про асоційоване членство України в ЄС 
застарілі заходи протекціонізму все ще стри-
мували активізацію вітчизняних виробників 
на міжнародному ринку та не відповідали ні 
зобов’язанням у межах СОТ, ні довгостроко-
вим національним інтересам. 

Заходи щодо реалізації відносин між Укра-
їною та ЄС із приводу асоціації стали осно-
вним стратегічним напрямом модернізації 
національної регуляторної політики України, 
зокрема у секторі тарифного та нетарифного 
регулювання зовнішньоекономічних відносин. 

Зі створенням ЗВТ України з ЄС лібералі-
зація тарифних і нетарифних методів регулю-
вання зовнішньої торгівлі відбувається асиме-
трично: поступове скасування імпортних мит 
для більшості продукції протягом трьох-семи 
років в Україні супроводжується негайною 
тарифною лібералізацією в ЄС. 

Загалом Україна та ЄС планують скасувати 
імпортні мита на 97% та на 96,3% тарифні 
лінії [4]. Україна поступово впродовж 10 років 
зменшуватиме ввізні мита на продукцію сіль-
ського господарства та переробної промис-
ловості, які є стратегічно важливими для неї 
(табл. 1).

За негайного скасування діючих тари-
фів ЄС для 94,7% товарних груп україн-
ських промислових товарів в Україні запро-
ваджено негайний преференційний режим 
лише для 49,2% промислових європейських 
товарів з ЄС. Після семи років перехідного 
періоду частка експорту ЄС, до якої Україна 
запровадить тарифну лібералізацію, зросте 
до 96% [4]. 

Поступове скасування імпортного мита 
в Україні за три-п’ять років поширюється на 
деякі види мінеральних продуктів, органіч-
ної продукції хімічної промисловості, добрив, 
автомобільних гумових шин, шкіряних виро-
бів і текстильних товарів, наприклад голо-
вних уборів.

Для захисту вітчизняної автомобільної 
галузі, яка пристосувалася до зменшення 
імпортних мит із 25% до 10% унаслідок вступу 
України до СОТ, для виробників легкових та 
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вантажних автомобілів установлено винятко-
вий тривалий перехідний період – 10 років. 
У перший рік імпортне мито знижується пере-
важно до 9–10% із подальшим поступовим 
скасуванням протягом 7–10 років. Починаючи 
з другого року запровадження ЗВТ Україна 
може до 15 років зберігати імпортний тариф 
на рівні 10%, якщо протягом попереднього 
року обсяг імпорту з ЄС перевищив 45 тис. 
автомобілів або імпорт з ЄС становив 25% від 
загальної кількості нових автомобілів, прода-
них на українському ринку. 

Проте такі спеціальні захисні заходи вітчиз-
няного виробника можуть стати додатковим 
тягарем для кінцевого споживача «дорогого» 
імпорту й ускладнити інтеграцію автомобіль-
ної промисловості України до конкурентоспро-
можних європейських ланцюгів постачання.

Спеціальні умови лібералізації запрова-
джено і для української текстильної промис-
ловості: зниження ввізного мита на вживаний 
одяг на п’ять років супроводжуватиметься 
застосуванням вхідних цін.

Україна зобов’язана скасувати ставки 
імпортного мита на 88,5% товарних позицій 
сільськогосподарської (с/г) продукції. Сьогодні 
мита на вказані товари спростовано на 35,2% 
тарифних ліній (тоді як Євросоюзом – 83,1%). 
Для решти продуктів європейських країн уста-
новлено перехідний період – сім років [4].

Однак ставки імпортного мита скасовані не 
за усіма с/г товарами. До 8,7% від загального 
обсягу тарифів на товари АПК передбачено 
проведення протягом 5–10 років обмеженого 
лінійного скорочення на 20–60% (зокрема, 
для молочної продукції, яєць, цукру, олій і 
жирів тваринного походження) зі збережен-
ням залишкових рівнів тарифів після закін-
чення перехідного періоду. 

Для порівняння: ЄС знизить тарифи на про-
дукцію АПК практично повністю у всіх випад-

ках, причому встановлено значно коротші 
перехідні періоди, ніж в Україні: 82,2% від усіх 
відповідних тарифів буде скасовано негайно 
і тільки 1,2% буде знижено до нуля протягом 
семи років. 

Україна нарівні з ЄС зобов’язалася посту-
пово скасувати діючі експортні мита впродовж 
10 років, не запроваджуючи при цьому нових, 
адже в ЄС вони інтерпретуються як непряма 
субсидія для вітчизняної промисловості. Від-
носно деяких груп товарів (насіння соняш-
нику, шкірсировина, окремі види продукції з 
металу, сталі та міді) уведено в дію спеціаль-
ний захисний механізм (на 15 років), за яким 
установлено обов’язкове стягнення додат-
кового збору в разі перевищення загального 
обсягу експорту з України до ЄС установле-
ного граничного рівня. 

Попри двосторонню домовленість про 
заборону збільшення ставки діючого мита 
або запровадження нового мита на продук-
цію походженням з країни – учасниці угоди в 
2015 р. Україна вимушено збільшила на 5% 
ставку ввізного мита на промислові товари 
й на 10% – на продукцію АПК для суттєвого 
скорочення її золотовалютних резервів та від-
новлення платіжного балансу. Зважаючи на 
економічну кризу в Україні, ЄС та більшість 
членів СОТ визнали ці заходи правочинними 
в межах правил організації в частині платіж-
ного балансу (ст. XII ГАТТ), якщо Україна при-
пинить їх застосування до кінця 2016 р. Над-
бавку було скасовано 1 січня 2016 р.

В Україні почали діяти правила визна-
чення походження, що встановлюють поря-
док визначення місця повного виробництва, 
критеріїв достатньої обробки або переробки 
на території країн-партнерів, що надає право 
вітчизняному виробнику на отримання сер-
тифікату з перевезення товару EUR.1 або 
декларації інвойс. 

Таблиця 1 
Зміна тарифного захисту України та ЄС за умов ЗВТ

Найменування групи,  
розділу за УКТЗЕД

Середня арифметична ставка ввізного мита

Діюча
З моменту 

набуття угодою 
чинності

11-й рік

Україна ЄС Україна ЄС Україна ЄС
Усього по Митному тарифу 4,95 7,6 2,42 0,5 0,32 0,05
по товарах груп УКТЗЕД
01-24 (сільське господарство) 9,24 19,8 6,77 0,6 1,38 0,24

по товарах груп УКТЗЕД
25-97 (промислові та перероблені
сільськогосподарські товари)

3,67 3,9 1,12 0,5 0,00 0,0

Джерело: складено автором на основі [5]
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Двостороння кумуляція походження перед-
бачає можливість використання виробниками 
ЄС і України матеріалів та компонентів похо-
дженням із країни іншої сторони, неначе вони 
походять із власної країни, для отримання 
преференційного режиму. 

Надання сертифікату EUR.1 здійснюється 
безоплатно митними органами з початку 
2016 р. Проте його отримання не обов’язкове 
в разі неперевищення загальною фактурною 
вартістю партії товарів українського похо-
дження 6 тис. євро, якщо експорт здійснює 
уповноважений економічний оператор, або 
в європейських державах по відношенню до 
імпорту продукції затверджені нульові ставки 
мита (за винятком положень Правил похо-
дження щодо кумуляції та квот).

Зважаючи на приєднання України до 
Регіональної конвенції про пан-євро-
середземноморські преференційні правила 
походження (ПЄМ) у 2018 р., на договірні 
сторони якої у 2017 р. припало 60% обсягу 
вітчизняного експорту та 50% від загального 
обсягу імпорту, використання ідентичних пра-
вил походження та діагональної кумуляції 
дасть можливість експортерам користува-
тися пільговими ставками мита і сприятиме 
їх залученню до міжнародних ланцюгів ство-
рення доданої вартості, збільшенню обсягів 
іноземного інвестування [9].

Позитивно вплине приєднання України до 
Конвенції на виробників автомобільних комп-
лектуючих, деревообробну і текстильну про-
мисловість, виробництво взуття та машино-
будування.

Україною укладено угоди про вільну тор-
гівлю (УВТ) із такими учасниками ПЕМ, як 
ЄС, ЄАВТ, Грузія, Македонія, Молдова, Чор-
ногорія, у межах яких іде заміна специфічних 
(притаманних для кожної країни) протоколів 
про походження товарів нормами Конвенції. 
На завершальній стадії процес підготовки до 
підписання угоди про вільну торгівлю з Туреч-
чиною, Ізраїлем, Сербією [6].

Проте, реалізуючи свої зобов’язання сто-
совно «комфортної» поступової лібераліза-
ції доступу до вітчизняного ринку європей-
ської продукції, Україна фактично позбавлена 
можливості реалізації захисних механізмів 
щодо власних ключових галузей економіки, 
які сприймаються ЄС як порушення вимог 
про неприпустимість торговельних бар’єрів. 
Наприклад, визнано неприпустимим уве-
дення Україною з 1 листопада 2015 р. забо-
рони на експорт деревини у необробленому 
стані внаслідок невиправдано низького рівня 

валютних надходжень від вивезення кругляка 
за кордон (лише 0,9% від загального обсягу 
експорту), що призвело до безконтрольної 
вирубки лісів і зменшення лісистості з 16% у 
1996 р. до 11% у 2015 р. за оптимального зна-
чення цього показника 20% [7]. 

При цьому переважають захисні механізми 
з боку ЄС. Тоді як Україною застосовано 
тарифні квоти для 2,8% тарифних позицій для 
с/г товарів з ЄС (у т. ч. м’яса і цукру), доступ 
до європейського ринку для вітчизняних това-
рів є обмеженим, що виявляється у запрова-
дженні тарифних квот на експорт українських 
товарів, які не завжди враховують специфіку 
національного господарства. Це призводить 
до швидкого вичерпання річних обсягів без-
митних квот за окремими групами товарів, а в 
інших випадках безмитні квоти залишаються 
незатребуваними.

Збільшення деяких торгових преференцій 
для України з боку ЄС (у 2017 р. тарифні квоти 
зросли у середньому на 10% для 18 вітчизня-
них агрохарчових товарів (меду, м’яса птиці, 
круп та борошна та ін.) не є виключно пози-
тивним фактом, з огляду на положення ст. 
4 резолюції Європейського Парламенту, де 
йдеться про можливість уведення у будь-який 
час мита на товар українського походження (у 
разі його імпорту), якщо виникнуть серйозні 
труднощі у виробників з ЄС. 

Термін дії та обсяги надання торгових пре-
ференцій пов’язуються з ефективністю про-
ведення Україною реформ за різними напря-
мами суспільного розвитку. 

Очевидним є факт забезпечення ЄС 
захисту власних економічних інтересів в 
односторонньому порядку. У ст. 32-1 Угоди 
затверджено пряму заборону будь-якого виду 
експортних субсидій на с/г товари, призначені 
для вивезення, натомість у ст. 40-1 закріплено 
право ЄС на субсидії в односторонньому 
порядку [8].

Вдосконалення вітчизняної митної полі-
тики відповідно до вимог ЄС здійснюється 
згідно з Дорожньою картою євроінтегра-
ційних реформ (2015 р.) та за участю між-
народних програм і організацій із питань 
митної безпеки, які сприяють: обміну інфор-
мацією з метою розбудови інституціональ-
ної спроможності, необхідної для адаптації 
національного законодавства; державному 
управлінню інституціями для їх ефективної 
роботи в ЄС; засвоєнню масштабного пра-
вового доробку ЄС; скороченню перехідного 
періоду; економічному та соціальному збли-
женню [9].



78

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Серед основних проблем вітчизняної мит-
ниці – застарілість технічного оснащення, 
витратність процесу митних процедур, коруп-
ція. Якщо імпортери пов’язують свої проблеми 
насамперед із валютним регулюванням, то 
експортери вказують на погану транспортну 
інфраструктуру та бюрократію. Хоча у 2017 р. 
більшість (54%) підприємств проходила мит-
ницю через «єдине вікно», витрачаючи на всі 
процедури в середньому чотири години. 

Затримка з ухваленням у 2017 р. Конвен-
ції про спрощення формальностей у торгівлі 
товарами та єдиного режиму транзиту, регла-
ментів, якими встановлюється Митний кодекс 
Союзу, системи Співтовариства для звіль-
нення від сплати мит, норм про митний контр-
оль над дотриманням прав інтелектуальної 
власності унеможливила впровадження дея-
ких практичних заходів, зокрема: визначення 
механізмів взаємної допомоги у сфері подання 
претензій; закріплення процедури виконання 
митних формальностей; визначення правил 
використання електронної системи транзиту 
для виконання митних формальностей та ін. 
Отже, домовленості, прописані в операційних 
висновках Митного підкомітету співробітни-
цтва «Україна – ЄС» від 15 червня 2017 р., 
що стосувалися уповноважених економічних 
операторів та впровадження вторинного зако-
нодавства у цій сфері, не були досягнуті в 
повному обсягу в указаний час.

Досі не прийняті законопроекти № 4777, № 
4776, що прискорили б запровадження у дію 
інституту уповноваженого економічного опе-
ратора (УЕО) – фактору спрощення митних 
процедур, удосконалення контролю та ефек-
тивної організації ресурсів митниці.

Основними перешкодами ефективного 
функціонування системи «єдиного вікна» в 
Україні як ключового елемента механізму 
спрощення процедур торгівлі, що вимагає 
адаптації вітчизняного законодавства до 
зобов’язань держави у рамках Угоди СОТ 
«Про застосування санітарних та фітосані-
тарних заходів» та «Про спрощення процедур 
торгівлі» та світових практик (у т. ч. митних 
прототипів, які зазначені в Угоді про асоці-
ацію), є: відсутність у деяких регіонах Укра-
їни комп’ютерного забезпечення та мережі 
Інтернет; статус електронного документа як 
повного еквівалента паперового документа 
досі не затверджено, тому на практиці мит-
ниця вимагає подання документів у паперо-
вому вигляді; під виглядом «електронного 
декларування» товарів замість електронного 
запису міжнародно визнаного формату вико-

ристовуються звичайні скановані електронні 
копії паперових документів.

Важливим досягненням на шляху при-
єднання нашої держави до Конвенції про 
єдиний режим транзиту 2017 р. є прийняття 
необхідного нормативно-правового забез-
печення впровадження комунікації з Новою 
комп’ютеризованою транзитною системою 
ЄС (NCTS) та єдиного адміністративного 
документа. Успішне функціонування націо-
нального модулю NCTS в односторонньому 
порядку в тестовому режимі протягом року 
є необхідною умовою для отримання запро-
шення про приєднання до Конвенції, що зна-
чно спростить умови ведення міжнародної 
торгівлі для суб’єктів господарювання. 

В Україні очікується докорінна зміна мит-
ниці за напрямами: зміна структури митних 
органів; аудит та регламентування митних 
процедур і процесів відповідно до світових 
стандартів; систематизація законодавства; 
модернізація ІТ-системи митниці; безпека 
митних даних; реформа системи оцінки мит-
ної вартості товарів; розвиток міжнародного 
митного співробітництва; створення власного 
моніторингового центру; розвиток автомати-
зованої системи управління ризиками; нова 
кадрова політика та ін.

Прискорення реформ у митній сфері поста-
вить Україну на один щабель із високорозви-
неними країнами та дасть змогу використати 
переваги, отримані в результаті введення в 
дію Угоди про вільну торгівлю з ЄС. 

З-поміж усіх нетарифних засобів регулю-
вання зовнішньої торгівлі країни ЄС віддають 
перевагу технічним бар’єрам (табл. 2). Напри-
клад, у 2017 р. ЄС ініціював 1 140 заходів. 
Суворі норми у сфері безпечності продукції 
спричиняють збільшення кількості санітар-
них і фітосанітарних заходів (у 2017 р. – до 
644 од). Україна порівняно з ЄС застосовує 
незначну кількість нетарифних заходів. 

Подолання технічних бар’єрів у торгівлі 
промисловою продукцією є важливою умо-
вою для ефективного функціонування погли-
бленої та всеосяжної зони вільної торгівлі 
між Україною та ЄС, наближення українських 
виробників промислової продукції до ринку 
ЄС та нарощення експорту товарів із високою 
доданою вартістю з України. 

Європейська система технічного регулю-
вання визнана найбільш ефективною у світі 
у сфері усунення технічних бар’єрів у між-
народній торгівлі. Основні вимоги до безпеч-
ності й якості продукції зазначені у технічних 
регламентах ЄС і є обов’язковими на відміну 
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від гармонізованих стандартів ЄС, які роз-
роблено в рамках технічних регламентів і 
вважаються добровільними. Дотримання під 
час виробництва продукції одного з гармо-
нізованих стандартів ЄС означає загальне 
дотримання базових вимог, окреслених у 
технічному регламенті. Контроль над дотри-
манням вимог технічних регламентів здій-
снюється за допомогою організації системи 
ринкового нагляду.

Україна завчасно провела гармонізацію 
горизонтального законодавства з правом 
ЄС та ухвалила всі рамкові закони у цій 
сфері ще до визначеного терміну виконання 
зобов’язань.

Згідно із Законом України «Про технічні 
регламенти та оцінку відповідності» від 
10 лютого 2016 р. здійснюється поступова 
реформа вітчизняної системи технічного регу-
лювання шляхом переходу від обов’язкової 
сертифікації в державній системі сертифіка-
ції до європейської системи оцінки відповід-
ності. З 1 січня 2018 р. спростовано державну 
систему обов’язкової та добровільної серти-
фікації продукції, що впроваджена в Україні 
Декретом Кабінету Міністрів України «Про 
стандартизацію і сертифікацію» № 46-93 від 
10 травня 1993 р. [11].

На шляху гармонізації в галузі техніч-
них регламентів виникла низка перешкод, 

зокрема труднощі в імплементації техрегла-
ментів та директив, які перебувають у віданні 
кількох структур. 

Україна запроваджує європейські стан-
дарти (EN) з одночасним скасуванням кон-
фліктних національних та міждержавних 
стандартів (ГОСТів). На початок 2018 р. фонд 
національних стандартів налічував 23 677 од., 
з яких 13 211 – міжнародні та європейські 
стандарти, прийняті як національні. Їх засто-
сування свідчить про відповідність продукції 
вимогам зазначених технічних регламентів 
(отримання презумпції відповідності). При-
йнято національні стандарти, ідентичні гар-
монізованим європейським, та відповідність 
яким надає презумпцію відповідності вимо-
гам технічних регламентів; у повному обсязі 
(14 475) спростовано міждержавні стандарти 
(ГОСТи), розроблені до 1992 р. [12]. 

Разом із розробленням проекту закону 
України «Про внесення змін до деяких зако-
нів України щодо військових стандартів» роз-
почато формування нової системи військової 
стандартизації в Україні, у межах якої будуть 
прийматися стандарти НАТО. 

У галузі метрології у 2017 р. завершено 
створення чотирьох державних первинних 
еталонів та впроваджено атестацію аудито-
рів. Віднині національні органи беруть участь 
у європейських та міжнародних організаціях 

Таблиця 2 
Нетарифне регулювання у країнах ЄС та Україні в 2007, 2013–2017 рр.,  

кількість ініційованих та діючих заходів

Назва заходу

2007 2013 2014 2015 2016 2017

Ук
ра

їн
а

Є
С

Ук
ра

їн
а

Є
С

Ук
ра

їн
а

Є
С

Ук
ра

їн
а

Є
С

Ук
ра

їн
а

Є
С

Ук
ра

їн
а

Є
С

Санітарні та 
фіто-санітарні 
заходи

1 325 93 480 103 534 108 569 120 591 120 644

Технічні бар’єри  
в торгівлі - 373 94 787 99 868 106 943 113 1046 131 1140

Антидемпінгові 
заходи 21 147 26 109 19 117 17 123 18 127 18 123

Компенсаційні 
заходи - 10 - 18 1 16 1 14 1 16 1 16

Гарантії 2 - 3 - 3 - 3 - 2 - 2
Спеціальні 
гарантії - 23 - 27 - 27 - 27 - 27 - 27

Кількісні 
обмеження - 2 3 11 4 12 4 12 4 18 4 18

Тарифні квоти 1 87 1 87 1 87 1 87 1 87 1 87
Джерело: складено автором на основі [10]
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зі стандартизації, метрології, оцінки відповід-
ності, акредитації. Україною отримано статус 
організації-компаньйона (CSB) зі стандарти-
зації в Європейському комітеті зі стандарти-
зації (CEN) та Європейському комітеті зі стан-
дартизації в галузі електротехніки (CENELEC), 
підписано Меморандум про взаєморозуміння 
між Національним органом стандартизації та 
Європейським інститутом телекомунікаційних 
стандартів ETSI, що прискорить наближення 
вітчизняної системи стандартизації до євро-
пейської. Діяльність Національного агентства 
з акредитації України (НААУ) визнано в ЄС. 

Серед переваг запровадження положень 
Угоди АСАА слід відзначити [13–15]: посту-
пове зниження нетарифних бар’єрів у зовніш-
ньоторговельних відносинах з європейськими 
та іншими країнами світу, що відкриє нові 
ринки та активізуватиме експортні операції 
внаслідок взаємного визнання сертифікатів 
відповідності між Україною та ЄС у пріоритет-
них секторах промисловості; забезпечення 
високого рівня безпеки продукції та послуг, 
витіснення з ринку дешевих товарів, що зумо-
вить кращий захист прав споживачів від нея-
кісних товарів, сприятиме поліпшенню їхнього 
здоров’я та зменшенню травматичних ситу-
ацій. Імплементація Україною Угоди АСАА 
означатиме завершення створення системи 
технічного регулювання, горизонтально гар-
монізованої з європейською. 

Основним ризиком для вітчизняних підпри-
ємств є необхідність значного обсягу витрат 
на пристосування до нової системи.

Відбувається перший етап підготовки до 
підписання Угоди АСАА щодо трьох секторів 
промислової продукції (низьковольтне елек-
тричне обладнання; електромагнітна суміс-
ність обладнання; безпека машин), у ході 
якого вітчизняні технічні регламенти приве-
дено у відповідність до європейських, призна-
чено органи з оцінки відповідності, оновлено 
переліки національних стандартів тощо. 

Попри позитивну оцінку вітчизняного зако-
нодавства процес підготовки до підписання 
Угоди АСАА в 2017 р. уповільнився через 
відсутність повної відповідності нормам ЄС 
окремих положень законів у сфері технічних 
регламентів та оцінки відповідності, держав-
ного ринкового нагляду і контролю нехарчо-
вої продукції, низький рівень комунікації між 
органами ринкового нагляду, невідповід-
ність кадрового забезпечення, несвоєчасне 
здійснення заходів щодо запиту бюджетного 
фінансування закупівлі зразків нехарчової 
продукції. 

Основною перешкодою створення в Укра-
їні системи оцінки відповідності продукції 
вітчизняними органами з оцінки відповід-
ності є труднощі з нотифікацією некомпе-
тентних органів, які не проводять реальних 
випробувань та нездатні оцінити протокол 
випробувань, виданий іншою лабораторією, 
що здешевлює їхні послуги та підвищує при-
вабливість для несумлінних суб’єктів біз-
несу. Міністерство економічного розвитку 
та торгівлі України та Американська торго-
вельна палата визначили напрями внесення 
поправок до законодавства про маркування 
окремих видів продукції та до Закону «Про 
захист прав споживачів» і подальшої співп-
раці щодо імплементації міжнародних й 
європейських норм до системи технічного 
регулювання України [16].

Відповідно до Всеохоплюючої стратегії 
імплементації законодавства у сфері сані-
тарних та фітосанітарних заходів до вимог 
ЄС, гл. 4 (СФЗ), до кінця 2021 р. Україна має 
адаптувати до національного законодавства 
понад 250 актів ЄС за такими напрямами, як 
державний контроль у сфері СФЗ, безпеч-
ність харчових продуктів та кормів, здоров’я 
і благополуччя тварин, здоров’я рослин тощо. 
Угодою про асоціацію встановлено механізм 
визнання еквівалентності СФЗ стосовно окре-
мих заходів чи всієї системи, що застосову-
ється до сектору, підсектору, товару [17]. 

У 2017 р. створено Підкомітет з управління 
СФЗ Комітету Асоціації «Україна – ЄС» у тор-
говельному складі, у рамках роботи якого 
триває погодження положень Всеохоплюю-
чої стратегії СФЗ між Україною та ЄС для її 
затвердження на двосторонньому рівні «Укра-
їна – ЄС» у вигляді Додатку V до гл. 4 Угоди 
про асоціацію через оновлення окремих актів 
європейського законодавства, у т. ч. зміну 
термінів адаптації цих актів ЄС.

Відповідно до Стратегії СФЗ, прийнято 
низку законів, які створюють фундамент для 
адаптації української системи безпечності 
харчової продукції відповідно до європей-
ських директив. Для реалізації ключового 
європейського принципу «від лану до столу» 
з вересня 2017 р. по 2018 р. (а з 2019 р. це 
очікує й на дрібні підприємства) усіма вели-
кими вітчизняними виробниками харчової 
продукції з/без умісту необроблених інгреді-
єнтів тваринного походження запроваджу-
ються система HACCP, європейські правила 
виробництва органічної продукції тваринного 
й рослинного походження, вимоги до продук-
тів із какао й шоколаду та організації торгівлі 



81

Випуск # 17 / 2018                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

рослинами, насінням рослин, продуктами 
рослинного походження.

Серед інших позитивних зрушень: ство-
рення Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів; розроблення та застосування у 
рамках контролю над експортом вітчизняної 
яловичини на європейський ринок у 2017 р. 
національної програми безперервного моні-
торингу великої рогатої худоби на губчасту 
енцефалопатію та єдиного підходу до регу-
лювання імпорту продуктів тваринного похо-
дження з європейських країн до України.

Підтвердженням результативності здійсне-
них реформ у сфері фітосанітарних заходів є 
отримання у 2017 р. доступу до європейського 
ринку 290 виробниками продукції тваринного 
походження, зокрема 110 із них – суб’єкти 
харчової промисловості.

Нагальним питанням є впровадження 
європейських вимог до виробництва та обігу 
кормів, що завадить потраплянню до орга-
нізму людини шкідливих речовин через про-
дукти тваринного походження. Потребує імп-
лементації європейське законодавство щодо 
надання споживачам інформації про харчові 
продукти.

Найбільшою перешкодою для гармонізації 
законодавства зазвичай є процес погодження 
проектів актів у сфері СФЗ Державною регу-
ляторною службою та Міністерством юстиції 
України.

Загалом порівняно з іншими країнами, які 
пройшли шлях до вступу в ЄС, процес адапта-
ції національного законодавства в Україні від-
бувається повільно, що гальмує модернізацію 
національної регуляторної політики у цілому. 
Наприклад, у Польщі з 2000 р. приймалися 
щорічно 70–90 законодавчих актів [18], а на 
момент набуття повного членства в ЄС обсяг 
неімплементованих у національне законодав-
ство актів ЄС дорівнював 2,9%. Рівень же від-
ставання України, за попередніми розрахун-
ками, становить 60%. 

Ключовими чинниками прискорення пра-
вотворчої діяльності є мотивація та зацікав-
леність держави в активізації модернізації 
регуляторного законодавства України з ураху-
ванням положень актів ЄС та Угоди про ЗВТ. 
Проте застосування до України дискриміна-
ційного підходу з боку ЄС під час складання 
тексту Угоди про асоціацію, в якій міститься 
недвозначне положення про те, що Угода 
залишає відкритим майбутній розвиток від-
носин Україна – ЄС [19], свідчить про неви-
значеність статусу України навіть у разі сум-

лінного ставлення до процесу імплементації 
актів права ЄС у національне законодавство. 
Натомість набуття статусу членів ЄС Поль-
щею та Угорщиною чітко зафіксовано у пре-
амбулі та перших статтях Угоди. Слід взяти 
до уваги непослідовну політику окремих 
членів ЄС щодо членства нашої держави в 
ЄС. У 2017 р. противником запропонованого 
збільшення обсягу преференцій для України 
стала також Франція.

Гальмівними чинниками імплемента-
ції Угоди є: несистемна робота уряду дер-
жави (Кабінетом Міністрів не розроблено 
річні плани роботи з реалізації Загально-
державної програми адаптації вітчизняного 
законодавства до європейського і, відпо-
відно, відсутня така звітність); недостатність 
інформування України про нормотворчу 
діяльність в ЄС (за винятком санітарних, 
фітосанітарних заходів та публічних закупі-
вель); відсутність можливості впливати на 
зміни в законах, які згодом потребуватимуть 
імплементації в національні, на відміну від 
інших асоційованих членів.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, модернізація вітчизняної митно-
тарифної та нетарифної політики відпо-
відно до положень глав розділу IV «Торгівля 
і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про 
асоціацію відбувається повільно, зважаючи 
на внутрішні стримуючі чинники (зокрема, 
повільний процес гармонізації українського 
законодавства через несистемну роботу 
парламенту та уряду) та зовнішні чинники 
(дискримінаційне ставлення до України офі-
ційних органів ЄС та запровадження ними 
нерівноцінних захисних механізмів європей-
ського ринку). 

Серед позитивних здобутків на шляху 
реформування системи регулювання виді-
лено: застосування перехідного періоду 
для тарифної лібералізації з метою захисту 
вітчизняного виробника на тлі негайного ска-
сування імпортних мит в ЄС; забезпечення 
на перспективу можливості лібералізації тор-
гівлі за умовами угод про вільну торгівлю у 
регіоні ПЄМ з огляду на набуття Україною 
статусу учасниці Регіональної конвенції про 
пан-євро-середземноморські преферен-
ційні правила походження; наближення до 
завершального етапу створення системи 
технічного регулювання, горизонтально гар-
монізованої з відповідною системою ЄС; 
реформування системи безпечності харчової 
продукції на основі впровадження базових 
європейських принципів та практик відпо-
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відно до розробленої Стратегії СФЗ України; 
реформування вітчизняної митної справи від-
повідно до вимог ЄС (ратифікація Угоди про 
спрощення процедур торгівлі, впровадження 
системи «єдиного вікна», інституту УЕО); під-
готовчі заходи до підписання Конвенції про 
єдиний режим транзиту; розроблення кон-
цепції реформування митниці.

У процесі реформування вітчизняної 
митно-тарифної та нетарифної політики інтер-
еси національних товаровиробників залиша-
ються недостатньо захищеними, що робить 
економічно невигідним виключно європей-

ський пріоритет розвитку зовнішньої торгівлі 
України. Гармонізація регулятивних важе-
лів відповідно до директив європейського 
законодавства на тлі стабільно негативного 
сальдо торговельного балансу України з ЄС 
має стати трампліном для забезпечення 
виходу вітчизняного виробника на альтерна-
тивні швидкозростаючі ринки (наприклад, Азії 
та Африки) та поштовхом для пошуку шляхів 
відновлення позицій на традиційних ринках 
деяких країн, діяльність на яких менш зарегу-
льована і забезпечена постійним попитом на 
вітчизняну продукцію.
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