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Протягом усього періоду торговельної співпраці України та ЄС поставало 
питання щодо впровадження тарифних квот – дворівневих митних тарифів, за 
яких визначена кількість товарів імпортується за пільговою ставкою мита 
протягом певного періоду. Дане питання було детально врегульовано Угодою 
про асоціацію між Україною та ЄС, статтями якої визначено тарифні квоти зі 
сторони ЄС для 36 груп українських товарів (Додаток I-A, Доповнення A); за 4 
типами продукції встановлено додаткові обсяги. Зі сторони України у Додатку 
I-A, Доповненні В визначено тарифні квоти для трьох груп товарів та 
передбачено додаткові обсяги ще для двох. Тарифні квоти підлягають 
поступовому збільшенню одноразово протягом 5 років (на 10% щороку) 
відповідно до графіків, встановлених у Додатках до Угоди [1]. 

Для продуктів рослинництва (крім зернових) та продуктів, виготовлених 
шляхом переробки, квоти виділяють за принципом «first come – first served». За 
такої системи перетину товаром кордону із загального обсягу наданої Україні 
квоти вираховується вага такого продукту. Експорт до ЄС продукції 
тваринного виробництва та зернових проходить за принципом ліцензування. 

Впровадження тарифних квот стало важливим поштовхом до розвитку 
зовнішньоекономічних відносин між Україною та ЄС. У перші роки вони 
використовувалися слабко [2]. Проте за даними Державної служби статистики 
за 2017 рік, обсяг експорту українських товарів до країн ЄС збільшився 
порівняно з 2016 роком на 29,1%. Така система преференцій має і певні 
недоліки, зокрема, недостатній обсяг тарифних квот ЄС для аграрного сектора, 
експорт якого є важливим пунктом у торгівлі України та ЄС. Наприклад, вже на 
початку січня 2018 року було повністю використано квоти на мед та соки. 
Тепер українські підприємці можуть експортувати дані товари лише у рамках 
режиму найбільшого сприяння, за яким передбачено сплату повної ставки 
ввізного мита в країні-імпортері. Розширення тарифних квот залежить від 
рішення інституцій ЄС, та є невигідним власне для держав-членів ЄС через 
захист свого внутрішнього ринку. Задля впливу на обсяг квот в рамках ЗВТ 
уряд України може сприяти розробці та впровадженню таких заходів: 
вдосконалення роботи митних підрозділів, спрощення процедур ліцензування, 
реформування систем органів контролю за безпекою продукції[3]. 
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