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Вступ: Набуття Україною членства в СОТ 
Сьогодні можна більш-менш впевнено говорити про те, що Україна 
наближається до завершення переговорного процесу щодо вступу до 
Світової організації торгівлі. Після того, як Україна подала заявку щодо 
набуття членства в СОТ у 1993 році, українським урядовцям знадобилось 
більше десяти років для узгодження умов вступу. Уряд оголосив про серйозні 
наміри закінчити всі переговори до початку Міністерської конференції, яка 
відбудеться у Гонконгу в грудні 2005 року, щоб рішення щодо вступу України 
могло бути прийнято під час Конференції. 

Переговори щодо членства в СОТ потрібно було проводити паралельно на 
трьох рівнях: національному (українському), двосторонньому та 
багатосторонньому. 

Коли Україна подала документи для набуття членства в СОТ, країна 
перебувала на етапі тривалого економічного спаду та макроекономічної 
нестабільності, яка досягла кульмінації у вигляді жорсткої валютної кризи та 
дефолту країни. За таких умов жоден уряд не може надати пріоритету 
торговельній лібералізації. Тільки після повернення України на шлях 
реального економічного зростання питання вступу до СОТ також 
повернулось до політичного порядку денного. Однак на той момент вже 
сформувалися зацікавлені кола та шукачі ренти з тісними політичними 
зв’язками, що на тривалий час заблокувало переговорний процес. Тільки 
після Помаранчевої революції та чіткого визначення зобов’язань нового 
президента та його уряду питання вступу до СОТ знову з’явилось порядку 
денному державної політики. 

На двосторонньому рівні станом на жовтень 2005 року Україна закінчила 
переговори щодо доступу на ринки товарів та послуг з 38 країнами, 
включаючи підписані протоколи із Канадою (2002), ЄС (2003), Польщею 
(2003), Японією (2005) та Норвегією (2005). Однак Україна ще повинна 
закінчити переговори з десятьма країнами, включаючи таких важливих 
членів СОТ як США та Австралія. 

В липні 2005 року Парламент України (Верховна Рада) прийняв закон, на 
якому сильно наполягали США, відповідно до якого виробництво піратських 
дисків в Україні визнано злочином. Посилення захисту інтелектуальних прав 
власності має допомогти Україні проводити переговори із США. Переговори із 
Австралією є важчими через бажання України проводити сильну 
протекціоністську політику щодо сільського господарства. На сьогодні 
Верховній Раді не вдалося прийняти закони щодо зменшення рівня 
протекціонізму в сільському господарстві, що значно ускладнює переговори. 

На багатосторонньому рівні Україна проводила реформи, спрямовані на 
гармонізацію національного законодавства з правилами та нормами СОТ. 
Одним із важливих досягнень є прийняття Митного кодексу, який відповідає 
домовленостям СОТ. Україна також запровадила закони, які спрямовані на 
забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, запровадження нового 
підходу до визначення відповідності стандартів та регулювання головних 
секторів послуг. Однак багато має бути ухвалено в найближчому 
майбутньому, або країна має прийняти зобов’язання щодо здійснення 
відповідних змін одразу після вступу країни до СОТ. Невирішеними 
питаннями залишаються експортні тарифи, захист ринку цукру, регулювання 



 10

банківського сектора стосовно філіалів іноземних банків та подальша 
гармонізація технічних торговельних бар’єрів з нормами та правилами СОТ. 

 

Україна та міжнародна торгівля 
Важливим чинником нещодавнього відновлення економічного зростання 
стало значне зростання як експорту, так і імпорту. Для багатьох важливих 
галузей економіки потенціальні обсяги реалізації продукції за кордоном 
набагато перевищує можливості, які пропонує внутрішній ринок. Ключові 
галузі промисловості, такі як металургія та хімічна промисловість, сьогодні 
експортують більше половини виробленої продукції. Відповідно доход від 
експорту є важливим чинником зростання ВВП в Україні. Частка експорту у 
ВВП збільшилася з 54,3% у 1999 році до 61,3% у 2004 році. 

Аналогічним чином нещодавнє зростання імпорту також відіграло значну 
роль у відновленні економічного зростання України. Збільшення доступності 
високоякісних імпортних товарів на внутрішньому ринку покращило добробут 
споживачів та сприяло підвищенню ефективності національних виробників. 
Поява нових товарів – наприклад, на ринку продовольчих товарів – 
стимулювало конкуренцію у відповідних секторах та сприяло подальшому 
розширенню товарного асортименту. Можливість імпортувати обладнання 
сприяло оновленню основних фондів та, таким чином, значною мірою 
сприяло економічному зростанню. І, нарешті, після того як імпортери 
закріплювались на українському ринку, іноземні компанії починали 
інвестувати в економіку країни, що ще більше стимулювало економічне 
зростання. 

Тенденції розвитку експорту та імпорту протягом останніх шести років 
представлено в Таблиці 2.1. Очевидно, що із зростанням української 
економіки, підвищувалась важливість торгівлі. Цей процес супроводжувався 
значною географічною диверсифікацією торгівельних потоків. Протягом 
останніх років експорт в ЄС з врахуванням нових країн-членів та (меншою 
мірою) в інші регіони, такі як Азія та Близький Схід, зріс у півтора рази 
порівняно зі збільшенням експорту до Росії та інших країн СНД. Також, темпи 
імпорту з ЄС зростали швидше, ніж імпорт (в основному енергетичні товари) 
з Росії та країн СНД. Проте в торгівлі із Західною Європою та іншими 
країнами, що не є членами СНД, все ще залишаються різноманітні бар‘єри, 
зокрема, тарифні. На противагу цьому торгівля з СНД здійснюється 
відповідно до Угод про вільну торгівлю. Таким чином, можна очікувати, що 
незважаючи на нещодавню фактичну переорієнтацію українських 
торгівельних потоків з країн СНД на країни ЄС, Азії та інші ринки, набагато 
більше може бути досягнуто за умови скасування торгівельних бар‘єрів. 
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Таблиця 1 
Експорт та імпорт товарів 

 1998 2004 Зміна (у %) 
Загальний експорт (млн. дол. США) 13699 33432 144 
Росія та інші країни СНД 4202 9045 115 
ЄС-25* 3489 9779 180 
Решта світу 6008 14608 143 

    
Загальний імпорт (млн. дол. США) 16283 29691 82 
Росія та інші країни СНД 7897 14891 89 
ЄС-25* 4682 9441 102 
Решта світу 3704 5359 45 

* ЄС-25 включає 25 країн-членів Європейського Союзу 

Джерело: Національний Банк України 

Незважаючи на значну географічну диверсифікацію торгівельних потоків, 
диверсифікація товарної структури торгівлі залишається досить обмеженою. 
В експорті України переважають метал та продукти металообробки, таким 
чином, торгівля залишається значною мірою чутливою до світових 
економічних тенденцій та динаміки ділових циклів. Більш того, такі продукти 
підпадають під протекціоністські заходи. Так, відповідно до статистики СОТ, 
з 1995 по 2004 роки 41% всіх компенсаційних ініціатив було порушено саме 
проти металургійних виробів. 

Рисунок 1 
Товарна структура торгівлі товарами у 2002 році 

Джерело: база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

В структурі імпорту домінують енергетичні продукти, оскільки українська 
економіка є однією з найбільш енергоємних у світі. Для того, щоб виробити 
один долар ВВП у 2003 році Україна потребувала 3,15 кг сирої нафти, в той 
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час як кранам ОЕСР в середньому було потрібно лише 0,19 кг або в 16 разів 
менше. Високий рівень енергоспоживання вказує на брак структурних 
реформ в ключових секторах. Відповідно, і вуглеводні складають більше 
третини всього імпорту, і лише потім йде продукція машинобудування та 
хімічної промисловості. 
 

Тарифи в Україні 
Незважаючи на важливість зовнішньої торгівлі для економіки, до цього часу 
українські політики та урядовці не приділяли уваги подальшому розвитку цієї 
сфері. Наприклад, обсяг торгівлі з країнами поза межами регіону СНД 
обмежується високими тарифами. Ступінь протекціонізму значно зріс 
протягом 1996-2002 років, а середньоарифметичний ННС тариф сягнув 13% 
у 2002 році, що є вдвічі більшим, ніж у 1996 році. 

Сукупний середній арифметичний тариф складає лише половину ставки ННС, 
оскільки приблизно половина імпорту находить відповідно до угод про вільну 
торгівлю за нульовою ставкою імпортного мита. Обсяг торгівлі, що 
обкладається повним митним тарифом, складає лише невелику частку 
загального українського імпорту, і тому незначною мірою впливає на 
загальну ставку тарифу. Таким чином, зниження ставки ННС є ключовим для 
подальшого полегшення доступу на ринки України. 

Рисунок 2 
Ставка середньоарифметичного тарифу, що застосовувалася на Україні протягом 1996-2002 
років 

Джерело: Митний тариф, UN ComTrade, оцінки ІЕД  

Трьома наріжними каменями лібералізації тарифів під егідою СОТ є режим 
ННС, зв’язування імпортного мита та зниження ставок мита. При вступі до 
СОТ країна бере на себе зобов’язання зменшити та зв’язати ставки мита на 
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імпорт товарів, а також проводити недискримінаційну політику щодо всіх 
торгових партнерів-членів СОТ. 

В 1999 році Україна подала свою першу тарифну пропозицію, а потім 
переглядала її декілька разів1. Пропозиція включала значну лібералізацію 
тарифного режиму, у тому числі скорочення на дві третини 
середньоарифметичної ставки пільгового (ННС) тарифу, заміну специфічних 
тарифів на адвалорні та приєднання до більшості галузевих ініціатив 
(подробиці див. нижче у розділі Участь України в галузевих ініціативах). 

Таблиця 2 
Середньоарифметичний ННС тариф у 2002 році та оцінка ставок тарифів після вступу України 
до СОТ 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, законопроекти №7354 та №7181, оцінки 
ІЕД 

Сьогодні сільське господарство та харчова промисловість мають найвищий 
рівень тарифного захисту в Україні. Середньоарифметичний ННС тариф на 
товари харчової промисловості сягнув 67,2% в 2002 році, у сільському 
господарстві – 29,0%, у рибальстві 28,1%. Для порівняння, найвищий 
середньоарифметичний ННС імпортний тариф на продукцію 
несільськогосподарських секторів встановлено на товари сектору “інші види 
виробництва” на рівні 12,8% та неметалеві мінеральні продукти на рівні 
11,5%. Найнижчий – нульовий - рівень тарифів застосовується до продукції 
вугледобувної промисловості, а також у виробництві вуглеводнів. 

                                       
1  Ukraine. Trade Policy Study. Volume II: Main Report. World Bank, 2004. 

Код 
МСР  Галузь 

Середньоарифме
тичний ННС 

тариф 2002 року 

Оцінка тарифу 
після вступу до 

СОТ 

Відносна зміна  
(у %) 

A01 Сільське господарство, 
мисливство 

29,0 7,5 74 

A02 Лісове господарство 3,1 1,3 59 
A03 Рибне господарство 28,1 4,3 85 
A04 Видобування вугілля та торфу 0,0 0,0 0 
A05 Виробництво вуглеводнів 0,0 0,0 0 
A06 Виробництво неенергетичних 

матеріалів 
4,9 3,9 20 

A07 Харчова промисловість 67,2 12,8 81 
A08 Текстильна та шкіряна 

промисловість 
8,0 6,3 21 

A09 Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість та 
видавнича справа 

8,0 0,6 93 

A10 Виробництво коксопродуктів 7,1 4,7 33 
A11 Нафтопереробка 2,5 1,7 32 
A12 Хімічне виробництво, гумові 

та пластмасові вироби 
6,4 3,7 41 

A13 Виробництво інших 
неметалевих мінеральних 
виробів 

11,5 8,2 29 

A14 Металургія та металообробка 5,6 2,3 59 
A15 Виробництво машин та 

устаткування 
6,9 3,8 45 

A16 Інші види виробництва 12,8 7,2 43 
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За нашими оцінками, найзначніші відносні зміни у ставках ННС тарифів, 
пов’язані зі вступом до СОТ, відбудуться у деревообробній та целюлозно-
паперовій промисловості, виробництві меблів, видавничій справі (А09): тут 
ставка мита зменшиться на 93%. Це, в основному, пояснюється пропозицією 
України щодо приєднання до галузевих ініціатив. Інше значне зниження 
тарифів відбудеться в галузі рибальства, сільського господарства та харчовій 
промисловості – на 85%, 81% та 74% відповідно. 

Ситуація досить схожа й для тарифів, зважених на імпорт. Найвищі ставки 
тарифи зафіксовані сільському господарстві та харчовій промисловості, хоча 
значення тарифів, зважених на імпорт, дещо нижчі завдяки небажанню 
підприємців завозити надто захищені товари в країну. Очікується, що вступ 
до СОТ призведе до значного зниження рівня тарифного захисту сільського 
господарства та харчової промисловості, і тут відносна зміна ставок тарифів 
буде друга по величині після тарифної зміни у секторі деревообробки та 
целюлозно-паперової промисловості і видавничої справи – і першою в 
абсолютних термінах. 

Таблиця 3 
Тариф, зважений на величину імпорту, у 2002 році та оцінки ставок тарифів після вступу 
України до СОТ 

Код 
МСР  Галузь 

Середньоарифм
етичний ННС 

тариф 2002 року 

Оцінка тарифу 
після вступу до 

СОТ 

Відносна зміна 
(у %) 

A01 Сільське господарство,
мисливство 

24,2 2,1 91 

A02 Лісове господарство 2,0 1,3 33 
A03 Рибне господарство 21,5 2,8 87 
A04 Видобування вугілля та торфу 0,0 0,0 0 
A05 Виробництво вуглеводнів 0,0 0,0 0 
A06 Виробництво неенергетичних

матеріалів 
1,1 1,1 3 

A07 Харчова промисловість 54,7 12,0 78 
A08 Текстильна та шкіряна

промисловість 
6,2 5,1 17 

A09 Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість та
видавнича справа 

9,6 0,3 97 

A10 Виробництво коксопродуктів 2,3 1,4 38 
A11 Нафтопереробка 0,3 0,2 33 
A12 Хімічне виробництво, гумові та

пластмасові вироби 
5,9 3,0 49 

A13 Виробництво інших неметалевих
мінеральних виробів 

11,4 8,1 29 

A14 Металургія та металообробка 4,5 1,8 61 
A15 Виробництво машин та

устаткування 
8,9 4,2 53 

A16 Інші види виробництва 3,6 1,2 68 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, законопроекти №7354 та №7181, оцінки 
ІЕД 

Субсидії в Україні 
Відповідно до Угоди СОТ про субсидії та компенсаційні заходи (Угода про 
СКЗ) в цьому дослідженні субсидія визначаться як “фінансове сприяння 
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уряду або іншого державного органу, яке надає перевагу”. Розглядаються 
такі види фінансового сприяння: 

• Прямі або потенційні грошові трансферти, у тому числі гранти, кредити 
та кредитні гарантії. 

• Податкові видатки, тобто “доходи держави, які були втрачені або не 
зібрані”. 

• Надання або закупівля товарів та послуг державою, що не належать до 
загальної інфраструктури. 

• Квазі-фіскальна діяльність, тобто ситуація, коли “держава робить 
внески в механізм фінансування або доручає чи наказує приватній 
особі виконувати будь-які з вищезазначених функцій за такою ж 
фактичною практикою їх застосування, яку звичайно проводив би 
уряд”. 

• Будь-яка інша форма підтримки цін та доходів. 
 

Угода про СКЗ стосується переважно несільськогосподарських субсидій, в 
той час як субсидії в сільськогосподарському секторі регулюються Угодою 
про сільське господарство (УСГ). 

В Угоді про СКЗ визначено дві категорії субсидій: заборонені та такі, що 
дають підставу для застосування заходів2. Забороненими є експортні 
субсидії, а також субсидії, що стимулюють використання товарів вітчизняного 
виробництва порівняно з імпортними товарами, наприклад, так звана 
“вимога національного вмісту”, тобто субсидії, які мають безпосередній вплив 
на міжнародні торгові потоки. Всі інші субсидії є такими, що дають підставу 
для застосування заходів. Це означає, що субсидія є дозволеною, якщо 
країна, яка подає скаргу, не доводить, що субсидія має негативний вплив на 
інтереси цієї країни. Тому згідно з Угодою про СКЗ членство в СОТ не означає 
автоматичну відміну субсидування. Однак Угода про СКЗ дисциплінує 
політиків, оскільки у випадку коли Орган врегулювання суперечок в СОТ 
вирішує, що субсидія має негативний вплив, таку субсидію треба або 
скасувати, або усунути її негативний вплив для того, щоб запобігти 
застосуванню проти відповідної країни компенсаційних заходів. 

Угодою УСГ заборонено надавати експортні субсидії, якщо вони спеціально 
не названі в переліку зобов’язань країн-членів. Оскільки Україна не 
надавала в минулому експортні субсидії, вона не зможе отримати дозвіл на 
використання цих субсидій в майбутньому. Члени СОТ домовились в рамках 
УСГ, що субсидії або обсяги внутрішньої підтримки сільськогосподарським 
виробникам буде зменшено, країни надаватимуть перевагу використанню 
тим інструментам, які мають порівняно менший негативний вплив на 
виробництво та торгівлю. Угода також відокремлює програми підтримки, які 
безпосередньо пов’язані з сільськогосподарським виробництвом і торгівлею 
від тих, які, як вважається, не мають прямого впливу на виробництво та 
обсяги торгівлі. Перший вид субсидій буде зменшено та відокремлено від 
виробництва, а другий можна буде вільно використовувати (детально див. 
Скринька 1). 
 

                                       
2  Спочатку угода СКЗ містила третю категорію: субсидії, які не дають підстави для 

застосування заходів, але ця категорія існувала лише 5 років; її дія закінчилась 31 
грудня 1999 року (див. www.wto.org). 
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Скринька 1 
Внутрішня підтримка сільського господарства: жовта, блакитна та зелена скриньки 

Жовта скринька: 

Заходи внутрішньої підтримки, такі як цінова чи виробнича кількісна підтримка, що 
викривлюють виробництво і торгівлю, належать до жовтої скриньки. Загальний обсяг 
заходів, описаних в жовтій скриньці, є обмеженим та підлягає скороченню. Стаття de 
minimis визначає межі, в яких дозволяється підтримка: не більше 5% вартості 
сільськогосподарського виробництва в розвинутих країнах та не більше 10% в 
країнах, що розвиваються.  
 

Блакитна скринька: 

Це так звана “жовта скринька з умовами”, спрямованими на зменшення викривлень. 
Будь-які види підтримки, які в іншому випадку належали б до жовтої скриньки, 
належать до блакитної, якщо ця підтримка містить в собі програми, що обмежують 
виробництво. На сьогодні будь-яких обмежень щодо обсягу заходів блакитної 
скриньки не встановлено.  
 

Зелена скринька: 

Ці типи субсидій не повинні викривлювати торгівлю, або призводити лише до 
мінімальних викривлень. У цьому випадку такі субсидії не підлягають зниженню. 
Зелена скринька містить в собі наступні широкі категорії заходів економічної 
політики:  

• загальні послуги, такі як наукові дослідження, підготовка персоналу, дорадча 
діяльність, інспекція, боротьба зі шкідниками та хворобами, маркетингові 
послуги та послуги інфраструктури; 

• платежі, що спрямовані безпосередню на підтримку доходів та не залежать 
від обсягів виробництва, страхування доходу та програми підтримки доходів, 
допомога у разі стихійного лиха, програми виходу на пенсію виробників, 
інвестиційна допомога, екологічні програми, а також програми регіональної 
допомоги; 

• державні резерви для забезпечення продовольчої безпеки; 
• продовольча допомога. 

 
Згідно з правилами СОТ може бути запропоновано скасувати ті субсидії, що 
надавались у формі податкових видатків, якщо ці субсидії вважаються 
дискримінаційними і тому суперечать принципам національного режиму. 

Загальна сума субсидій в Україні становила 6,1% від обсягу ВВП в 2002 році 
та зменшилась до 4,9% ВВП в 2004 році. В 2002 році майже 70% всіх 
субсидій надавались у формі податкових видатків, включаючи звільнення від 
сплати податків в спеціальних економічних зонах та на територіях 
пріоритетного розвитку; а також у формі програм державної підтримки 
окремих галузей, різноманітних податкових пільг та податкових звільнень. 
Податкові видатки були зменшені до 49% від загальної суми субсидій в 2004 
році; подальше зниження субсидій спостерігалось на початку 2005 року, 
коли Парламент ліквідував більшість спеціальних економічних зон та 
територій пріоритетного розвитку, а також скасував більшість програм 
державної підтримки. 
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Таблиця 4 
Субсидії в Україні в 2002-2004 роках 

 2002 2003 2004 

 млн. грн 
% 

всього 
млн. грн 

% 
всього 

млн. грн 
% 

всього 

Трансферти 1493 11 2231 13 3067 18 

Податкові видатки 9493 69 9858 59 8373 49 
Надання або закупівля 
товарів та послуг державою 

2214 16 3940 23 4589 27 

Квазі-фіскальна діяльність 0 0 0 0 138 1 
Інша підтримка доходів
та/або цін 

601 4 743 4 873 5 

Всього 13801 100 16772 100 17038 100 

       

Всього, % від ВВП 6,1  6,3  4,9  

Джерело: розрахунки ІЕД 

Другим найбільш розповсюдженим видом субсидій в Україні є надання або 
закупівля державою товарів/послуг та трансферти, що складали відповідно 
27% та 18% від загального обсягу субсидій в 2004 році. За виключенням 
субсидій сільському господарству та харчовій промисловості, в інших 
секторах субсидії у формі квазі-фіскальної діяльності та інших видів 
підтримки ціни або доходів використовуються дуже рідко. 

Більшість субсидій в Україні отримують сільське господарство, видобуток 
вугілля та торфу, а також виробництво хімічних, гумових та пластмасових 
виробів. 

Таблиця 5 
Субсидії по секторах, % від загального обсягу  

Код Галузь 2002 2003 2004 
A01 Сільське господарство, мисливство 38,0 36,3 33,3 
A02 Лісове господарство 0,2 0,2 0,2 
A03 Рибне господарство 0,3 0,3 0,5 
A04 Видобування вугілля та торфу 14,3 18,7 28,1 
A05 Виробництво вуглеводнів 2,0 1,3 1,3 
A06 Виробництво неенергетичних матеріалів 0,7 0,9 1,7 
A07 Харчова промисловість 5,9 5,9 5,5 
A08 Текстильна та шкіряна промисловість 0,2 0,2 0,3 
A09 Деревообробна та целюлозно-паперова промисловість та 4,3 4,6 4,6 
A10 Виробництво коксопродуктів 0,1 0,0 0,0 
A11 Нафтопереробка 0,5 0,2 0,0 
A12 Хімічне виробництво, гумові та пластмасові вироби 26,3 22,0 10,9 
A13 Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів 0,0 0,0 0,0 
A14 Металургія та металообробка 2,1 0,9 0,9 
A15 Виробництво машин та устаткування 5,2 8,4 12,6 
A16 Інші види виробництва 0,0 0,0 0,0 

Джерело: оцінки ІЕД 
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Очікується, що вступ України до СОТ призведе, в першу чергу, до зниження 
або відміни податкових видатків, оскільки вони можуть бути класифіковані 
як такі, що заборонені Угодою про СКЗ, або такі, що порушують принцип 
національного режиму. Більшість інших субсидій для 
несільськогосподарських товарів є такими, що дають підставу для 
застосування заходів, і їх зниження або скасування залежить від 
зобов’язань, які візьме на себе Україна, а також від скарг країн-членів.  

Сукупний вимір підтримки (СВП) для сільського господарства та харчової 
промисловості також є предметом переговорів України та СОТ. Зменшення 
внутрішньої підтримки цих секторів залежатиме від остаточно погодженого 
рівня СВП. На сьогодні предметом переговорів є декілька можливих рівнів 
СВП. Україна відстоює СВП на рівні 1,14 млрд. доларів США, що відповідає 
базовому періоду 1994-1996 років. Однак деякі члени робочої групи 
наполягають на іншому базовому періоді, а саме на 2000-2002 роках, що 
зменшує український СВП до 1,1 млрд. доларів США або й до 256 млн. 
доларів США, якщо у розрахунок не ввійдуть податкові пільги. 

Таблиця 6 
Рівень субсидій у сільському господарстві (A01) та харчовій промисловості (A07) 

  2002 2003 2004 

  USD m 
% від 

загального 
USD m 

% від 
загального 

USD m 
% від 

загального 

Сільське господарство (A01)       

 Зелена скринька 204,3 20 453,9 38 332,2 30 

 Жовта скринька 833,1 80 752,5 62 792,6 70 

 Загальна підтримка 1037,4 100 1206,4 100 1124,8 100 

Харчова промисловість (A07)       

 Зелена скринька 0,0 0 0,1 0 0,1 0 

 Жовта скринька 161,9 100 195,7 100 185,8 100 

 Загальна підтримка 161,9 100 195,8 100 185,9 100 

Сільське господарство та харчова промисловість (A01 + A07) 

 Зелена скринька 204,3 17 454,0 32 332,3 25 

 Жовта скринька 995,0 83 948,2 68 978,4 75 

 Загальна підтримка 1199,3 100 1402,2 100 1310,7 100 

Джерело: оцінка ІЕД 

Поточний рівень підтримки в сільському господарстві та харчовій 
промисловості, яка належить до так званої жовтої скриньки, оцінюється на 
рівні незначно нижче 1 млрд. доларів США (Таблиця 6). Тому, якщо 
погоджений рівень СВП буде вище 1 млрд. доларів США, жодного скорочення 
поточного рівня підтримки жовтої скриньки не буде вимагатися в рамках 
вступу України до СОТ.  Однак, якщо остаточно погоджений рівень СВП буде 
значно 1 млрд. доларів США, треба очікувати суттєвого скорочення заходів 
жовтої скриньки. Це може призвести або скорочення загального рівня 
підтримки, або гроші, що витрачають на жовтої підтримки, мають бути 
перерозподілені на заходи зеленої скриньки. 

Участь України в галузевих ініціативах 
Україна зобов’язалась, що, набувши членства в СОТ, приєднається до деяких 
з галузевих ініціатив. Більшість з них включають зобов‘язання встановити 
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зв’язані ставки тарифів на нульовому рівні. Проте кілька з них, зокрема 
ініціативи щодо текстилю та хімії, передбачають ненульові зв’язані ставки 
тарифів. 

Приєднання до галузевих ініціатив означає подальшу лібералізацію 
торговельного режиму України на додаток до всіх інших тарифних 
зобов’язань, яких Україна має дотримуватися як член СОТ. 

Відповідно до “Огляду останніх досягнень у двосторонніх переговорах щодо 
доступу до ринків товарів та послуг та виконання законодавства”3, Україна 
зобов’язалась приєднатися до шістнадцяти з дев’ятнадцяти галузевих 
ініціатив, а саме: 

• Обладнання для сільського господарства 

• Хімія 

• Цивільна авіація 

• Обладнання для будівництва 

• Дистильовані спирти 

• Меблі 

• Інформаційні технології 

• Медичне обладнання 

• Кольорові метали 

• Папір 

• Фармацевтика 

• Наукове обладнання 

• Сталь 

• Текстиль та одяг 

• Іграшки 

• Деревина 

Україна приєднається до більшості з цих ініціатив одразу після вступу до 
СОТ, за винятком ініціативи “цивільна авіація”, до якої Україна має 
приєднатись у 2010 році. Крім того, пропозиція України стосовно 
дистильованих спиртів передбачає збереження специфічної ненульової 
ставки тарифу на наступні три роки після вступу України до СОТ. Після того 
Україна має запровадити ставку мита на товари, що відносяться до ініціативи 
“дистильовані спирти”, на нульовому рівні. 

В абсолютному вимірі найсуттєвіше зниження тарифів передбачається для 
продуктів, що належать до ініціативи “Дистильовані спирти”: з 167,1% 
адвалорного тарифного еквіваленту у 2002 році до нульового рівня через 
три роки після вступу до СОТ. Найменші вимоги щодо зниження ставки мита 
стосуються товарів, які підпадають під дію ініціатив “Хімія” та “Текстиль та 
одяг”. У випадку “Хімії” передбачена зв’язана ставки імпортного тарифу лише 

                                       
3  “Огляді останніх досягнень у двосторонніх переговорах щодо доступу до ринків товарів та 

послуг та виконання законодавства”, СОТ, Робоча група щодо вступу України до СОТ, 
WT/ACC/UKR/109, 26 квітня 2002 року. 
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на 9,5% нижче за тариф, що застосовувався у 2002 році. Галузева ініціатива 
“Текстиль та одяг” передбачає ще менше зниження тарифу: 3,1%. 

Таблиця 7 
Середньоарифметичний митний тариф на товари, які підпадають під галузеві ініціативи, % 

 
Назва ініціативи 

ННС тариф 2002 
року 

Тариф галузевих 
ініціатив 

1 Обладнання для сільського господарства 8,5 0,0 
2 Хімія 6,3 5,7 
3 Цивільна авіація 6,5 0,0a 
4 Обладнання для будівництва 6,3 0,0 
5 Дистильовані спирти 167,1 0,0b 
6 Меблі 19,9 0,0 
7 Інформаційні технології 5,1 0,0 
8 Медичне обладнання 1,7 0,0 
9 Кольорові метали 3,0 0,0 
10 Папір 8,6 0,0 
11 Фармацевтика 2,5 0,0 
12 Наукове обладнання 3,5 0,0 
13 Сталь 6,2 0,0 
14 Текстиль та одяг 6,4 6,2 
15 Іграшки 13,3 0,0 
16 Деревина 2,0 0,0 

Джерело: Митний тариф, Міністерство економіки, оцінки ІЕД  

Примітка: 
a Україна запропонувала приєднатися до галузевої ініціативи “Цивільна авіація” у 2010 

році 
b Україна запропонувала встановити нульову ставку мита для галузевої ініціативи 

“Дистильовані спирти” через три роки після того, як стане членом СОТ 

У 2002 році імпорт продуктів, які підпадають під галузеві ініціативи, становив 
приблизно 31% всього імпорту. Найвищою була частка продуктів, яка 
підпадає під галузеву ініціативу “Хімія”: 8% загального імпорту. Наступними 
за величиною є частки імпорту продуктів, які підпадають під галузеві 
ініціативи “Цивільна авіація” та “Текстиль та одяг” і становлять 5% та 4% 
всього імпорту відповідно. 
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Рисунок 3 
Імпорт продуктів, які підпадають під галузеві ініціативи як частка всього імпорту України у 
2002 році, % 

 

Джерело: база даних UN ComTrade, Міністерство економіки України, розрахунки ІЕД 

Галузеві ініціативи матимуть різний вплив на різні сектори економіки, тому 
розподіл цих ініціатив є нерівномірним. Більшість галузевих ініціатив 
стосуються таких секторів, як деревообробна і целюлозно-паперова 
промисловість, видавнича справа (А09), хімічне виробництво, гумові та 
пластмасові вироби (А12), та виробництво машин та устаткування (А15). 
Крім того є декілька галузевих ініціатив, що стосуються лише одного сектору 
економіки. Це “Кольорові метали” та “Сталь”, що стосуються лише металургії 
(А14), та “Обладнання для будівництва” та “Наукове обладнання”, що 
стосуються виробництва машин та устаткування (А15). 

Таблиця 8 
Співставлення галузевих ініціатив та секторів матриці соціальних рахунків (МСР) 

Код МСР Галузь Галузева ініціатива 
A01 Сільське господарство, мисливство Текстиль та одяг  
A02 Лісове господарство Деревина 
A03 Рибне господарство  
A04 Видобування вугілля та торфу  
A05 Виробництво вуглеводнів  

A06 
Виробництво неенергетичних 
матеріалів 

Хімія 

A07 Харчова промисловість Хімія, дистильовані спирти 
A08 Текстильна та шкіряна промисловість Хімія, папір, текстиль та одяг  

A09 
Деревообробна та целюлозно-паперова 
промисловість та видавнича справа 

Хімія, цивільна авіація, меблі, текстиль та 
одяг, деревина 

A10 Виробництво коксопродуктів Хімія 

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%

обладнання для с/г

хімія

цивільна авіація

будівельне обладнання

дистильовані спирти

меблі

інформаційні технології

медичне обладнання

кольорові метали

папір

фармацевтика

наукове обладнання

сталь

текстиль та одяг

іграшки

деревина

% від загального імпорту
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Таблиця 8 (продовж.) 
Співставлення галузевих ініціатив та секторів матриці соціальних рахунків (МСР) 

Код МСР Галузь Галузева ініціатива 
A11 Нафтопереробка Хімія 

A12 
Хімічне виробництво, гумові та 
пластмасові вироби 

Хімія, цивільна авіація, медичне 
обладнання, фармацевтика, текстиль та 
одяг, іграшки, дистильовані спирти 

A13 
Виробництво інших неметалевих 
мінеральних виробів 

Хімія, цивільна авіація, інформаційні 
технології 

A14 Металургія та металообробка 
Хімія, цивільна авіація, меблі, кольорові 
метали, сталь 

A15 Виробництво машин та устаткування 

Обладнання для сільського господарства, 
хімія, цивільна авіація, обладнання для 
будівництва, інформаційні технології, 
медичне обладнання, наукове 
обладнання, фармацевтика 

A16 Інші види виробництва 
Хімія, інформаційні технології, папір, 
іграшки 

Джерело: класифікація ООН, Міністерство Економіки, розрахунки ІЕД 

Найсуттєвіше зниження імпортних тарифів відповідно до зобов‘язань України 
за галузевими ініціативами очікуються для таких секторів як деревообробна і 
целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа (А09), оскільки 
більшість імпорту цього сектору (94,3% у 2002 році) підпадає під нульові 
галузеві ініціативи.  

Проте інші два сектори, в яких галузеві ініціативи стосуються 87,8% та 
83,1% імпорту відповідно, є хімічне виробництво, гумові та пластмасові 
вироби (А12) та текстильна та шкіряна промисловість (А08). Проте, 
зменшення тарифів в цих двох секторах є значно меншим, оскільки галузеві 
ініціативи, що є ключовими для цих секторів — “Хімія” для сектору А12 та 
“Текстиль та одяг” для А08 — мають ненульові зв’язані ставки тарифів. 

Таблиця 9 
Частка імпорту секторів, що підпадає під секторні ініціативи, % 

Код МСР Галузь Частка імпорту, % 
A01 Сільське господарство, мисливство 0,0 
A02 Лісове господарство 29,3 
A03 Рибне господарство 0,0 
A04 Видобування вугілля та торфу 0,0 
A05 Виробництво вуглеводнів 0,0 
A06 Виробництво неенергетичних матеріалів 0,3 
A07 Харчова промисловість 1,7 
A08 Текстильна та шкіряна промисловість 83,1 

A09 
Деревообробна та целюлозно-паперова промисловість та
видавнича справа 

94,3 

A10 Виробництво коксопродуктів 0,0 
A11 Нафтопереробка 2,9 
A12 Хімічне виробництво, гумові та пластмасові вироби 87,8 
A13 Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів 8,0 
A14 Металургія та металообробка 41,6 
A15 Виробництво машин та устаткування 43,3 
A16 Інші види виробництва 10,1 

Джерело: класифікація ООН, Міністерство економіки, розрахунки ІЕД 
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Структура дослідження 
Дане галузеве дослідження оцінює субсидії та митні тарифи в сільському 
господарстві та промисловості України4, а також зміни митних тарифів та 
субсидій (явних та прихованих) у зв’язку зі вступом до СОТ. 

Дослідження охоплює дванадцять промислових та чотирьох агропромислових 
галузей української економіки, для кожної з яких подається коротка 
характеристика, включаючи положення галузі у зовнішній торгівлі України. 
Після загального опису подається оцінка митних тарифів у кожній галузі, 
зокрема сукупних митних тарифів, митних тарифів за режимом Нації 
Найбільшого Сприяння5 (ННС) та повних тарифів. По-третє, 
характеризуються субсидії, що надаються відповідним галузям. По-четверте, 
розглядаються очікувані зміни в торгівельному режимі для кожного сектора, 
що пов’язані з вступом України до СОТ. При цьому також оцінюється вплив 
шістнадцяти галузевих ініціатив, до яких Україна запропонувала 
приєднатися. 

Система кодування галузей (A01–A16) повторює систему кодування в моделі 
розрахункової загальної рівноваги, що дозволяє прямі посилання на 
відповідні сектори в межах проекту. Система кодування побудована на 
основі Міжнародної стандартної галузевої класифікації (МСГК), яка на 
високому рівні агрегування відповідає українській класифікації видів 
економічної діяльності (КВЕД) та системі кодування в таблиці випуску-
витрат. 

Дослідження розподіляє галузі української економіки на дві категорії, 
сільське господарство (Розділ ІІ) та промисловість (Розділ ІІІ). При цьому ми 
дотримуємося особливого ставлення до заходів внутрішньої підтримки у 
сільському господарстві та харчовій промисловості відповідно до Угоди про 
сільське господарство Уругвайського раунду переговорів СОТ. Таким чином, 
у розділі ІІ цього дослідження розглядається сільське господарство та 
мисливство (A01), лісове господарство (A02), рибне господарство (A03) та 
харчову промисловість (A07). У розділі ІІІ представлене дослідження 
промисловості, яке охоплює обробну та добувну промисловості. 

Узагальнення протекціоністських заходів, технічна примітка щодо оцінки 
тарифів та субсидій, більш детальна інформація про митний тариф за 
режимом ННС, спеціальні економічні зони та території пріоритетного 
розвитку, та оцінка заходів цінової підтримки наведені у розділі IV Висновки 
та Додаток до цього дослідження.  

                                       
4  Окремі ключові галузі послуг, що мають особливе значення для переговорів 

щодо вступу України в СОТ, включаючи телекомунікації, банківські послуги, 
страхування та окремі транспортні послуги, висвітлені у окремому дослідженні 
відповідно до цього завдання. 

5  "Пільгова тарифна ставка " в українському законодавстві. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ II 
ДОСЛІДЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 

ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 



1 Сільське господарство та мисливство (A01) 
Таблиця 1.1 
Сільське господарство та мисливство: окремі економічні показники 

     2000 2001 2002 2003 
Випуск млн. гривень 58475 69690 70049 71151 

% загального випуску 13,5 13,3 12,2 10,3 
 % реального зростання 9,8 10,2 1,2 -11,0 
Додана вартість % ВВП 14,7 14,8 13,0 11,0 
Додана вартість / випуск  % 42,7 43,3 42,0 41,4 
Структура доданої вартості:      

 
Оплата праці найманих працівників % доданої 

вартості сектора 
18,2 18,1 15,9 14,4 

 
Валовий прибуток, змішаний доход % доданої 

вартості сектора 
75,4 76,7 80,6 81,9 

 Податки за виключенням  
субсидій на виробництво та імпорт 

% доданої 
вартості сектора 

6,4 5,2 3,4 3,6 

Зайнятість Тисяч людей 2549 2206 1877 1537 

  % всього зайнятих 18,6 17,1 15,3 13,1 
Середня заробітна плата гривень 114 154 183 219 
Експорт млн. гривень 4963 5758 7361 4052 
  % загального експорту 4,7 5,1 5,9 2,6 
  % випуску сектора 8,5 8,3 10,5 5,7 
Імпорт млн. гривень 921 862 801 5024 
  % загального імпорту 0,9 0,8 0,7 3,4 
  % випуску сектора 1,6 1,2 1,1 7,1 
Експорт/Імпорт Індекс 5,4 6,7 9,2 0,8 

Джерело: Державний комітет статистики України, розрахунки ІЕД 

1.1 Огляд 
Чимала частка ВВП України виробляється в сільськогосподарському секторі, 
який в майбутньому може відігравати значну роль на світовому 
сільськогосподарському ринку. Україна має сприятливі для 
великомасштабного сільськогосподарського виробництва природні ресурсі, 
такі як ґрунти, клімат та вода. Біля 80% всієї сільськогосподарської землі 
(приблизно 40 млн. га) припадає на ріллю, 50% якої складає чорнозем. В 
сільському господарстві зайнята значна частка населення України. 

Однак сільськогосподарське виробництво потерпає від незавершеності 
реформ, спрямованих на розвиток ринкових відносин. Тільки після тривалого 
та різкого спаду протягом 90-х років українське сільське господарство 
почало дещо відновлюватись протягом 2000-2002 років. Частка 
сільськогосподарського виробництва в ВВП досягла 15% в 2000 році, але 
через несприятливі кліматичні умови знизилась до 11% в 2003 році (див. 
Таблицю 1.1). Зростання обсягів сільськогосподарського виробництва стало 
можливим завдяки реформаторським заходам уряду наприкінці 1999 року та 
наступних двох років. А саме, важливими діями стали відміна вкрай 
неефективних державних програм кредитування, перші кроки земельної 
реформи та початок реструктуризації підприємств. 

Частка населення, зайнятого в сільському господарстві складала 19% в 2000 
році. До 2003 року частка зайнятих зменшилась приблизно на 1 млн. або до 
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13%, що говорить про процес адаптації сектору до нових стимулів розвитку 
економіки. Однак заробітна плата в сільському господарстві залишалась 
доволі низькою порівняно з іншими секторами економіки, що свідчить про 
постійний надлишок робочої сили в сільській місцевості. 

Таблиця 1.2 
Сільське господарство та мисливство: торгівля товарами 

  2000 2001 2002 

  млн. дол. 
США 

% 
всього 

млн. дол. 
США 

% всього 
млн. дол. 
США 

% всього 

Експорт       
Режим вільної торгівлі 76,0 23,0 63,7 10,0 77,1 7,0 
 у тому числі       

Російська Федерація 27,1 8,0 20,2 3,0 15,3 1,0 
Інші країни СНД 42,3 13,0 28,6 4,0 31,6 3,0 
Країни Балтії* 6,5 2,0 14,9 2,0 30,2 3,0 

Торгівля за режимом 
ННС 

196,6 60,0 439,46 67,0 799,24 72,0 

у тому числі       
ЄС-15 106,4 33,0 228,5 35,0 428,9 39,0 

Нові країни-члени ЄС-5 15,3 5,0 21,9 3,0 48,9 4,0 
Країни Азії 53,7 17,0 105,6 16,0 120,3 11,0 

Країни Америки 4,3 1,0 6,2 1,0 30,2 3,0 
Торгівля за повною 
ставкою тарифу 

52,4 16,0 151,7 23,0 236,6 21,0 

Всього 324,9 100,0 654,9 100,0 1112,9 100,0 

Імпорт       
Режим вільної торгівлі 48,7 12,0 50,6 13,0 26,4 7,0 
 у тому числі       

Російська Федерація 4,1 1,0 9,6 3,0 5,2 1,0 

Інші країни СНД 44,3 11,0 39,1 10,0 20,5 5,0 

Країни Балтії* 0,3 0,0 1,9 1,0 0,7 0,0 
Торгівля за режимом 
ННС 

292,0 69,0 256,2 67,0 277,2 74,0 

у тому числі       

ЄС-15 69,2 16,0 63,5 17,0 70,5 19,0 

Нові країни-члени ЄС-5 42,4 10,0 13,1 3,0 16,6 4,0 
Країни Азії 115,1 27,0 100,7 26,0 108,5 29,0 

Країни Америки 39,9 10,0 55,2 14,0 69,4 19,0 
Торгівля за повною 
ставкою тарифу 

79,5 19,0 75,8 20,0 70,4 19,0 

Всього 420,2 100,0 382,7 100,0 373,9 100,0 

Джерело: База даних UN ComTrade, розрахунки IEД 

Примітка:* Певні види продукції сільського господарства виключені з режиму вільної торгівлі з 
Литвою та Латвією 

Протягом 90-х років, паралельно з зменшенням обсягів 
сільськогосподарського виробництва, також зменшилась важливість 
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сільського господарства як генератора доходів від експорту в абсолютних 
так і відносних показниках6. 

Порівняно з іншими країнами з подібним сільськогосподарським потенціалом 
Україна має дуже низький показник відношення експорту 
сільськогосподарської продукції до всього обсягу випуску сектору. 
Наприклад, в 2000 році в Україні частка експорту у всьому випуску 
сільськогосподарського сектору дорівнювала близько 8%, проти 25% в 
Польщі та 53% у Франції та Німеччині. З іншого боку, через значний рівень 
захисту внутрішнього ринку від імпортної продукції, обсяг імпорту 
залишається незначним – на рівні 1% до всього випуску сектору (див. 
Таблицю 1.2). Винятком став тільки 2003 рік, коли через вимерзання посівів 
зернових культур Україна була змушена імпортувати значні обсяги 
продовольчої пшениці протягом певного періоду часу. 

Сільське господарство та мисливство України доволі погано інтегровані в 
міжнародну торгівельну систему. Структура торгівлі продукцією сільського 
господарства та мисливства в залежності від торгівельного режиму значно 
змінювалась протягом 2000-2002 років. Основна маса імпорту надходила до 
України з країн, які застосовували режим ННС у торгівлі з Україною. Тут 
домінували країни Азії, але країни ЄС-15 та американського континенту 
також постійно збільшували обсяг експорту своєї продукції в Україну. З 
іншого боку присутність країн із режимом вільної торгівлі з Україною (СНД) 
зменшувалась (Таблиця 1.2). 

Протягом 2000-2002 років постійно зростала частка експорту України в 
країни з торгівельним режимом ННС, причому саме країни ЄС-15 були 
головними імпортерами української продукції. Вільна торгівля з країнами СНД 
залишалась доволі кволою на противагу значно більшому обсягу експорту до 
країн із “повним тарифом”. 

1.2 Тарифи 
Таблиця 1.3 
Сільське господарство та мисливство: середньоарифметичні тарифи 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 10.5 20.1 25.4 29.7 26.0 30.4 32.2 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 9.4 21.1 22.6 26.4 23.4 27.6 29.0 

повна ставка 17.5 23.2 43.5 50.5 43.4 49.9 53.8 

Джерело: Митний тариф, База даних UN ComTrade, розрахунки IEД 

Імпортні тарифи, що застосовуються до сільськогосподарської продукції, 
належать до одних із найвищих в економіці. Більше того рівень захисту 
внутрішнього ринку значно зріс. Зокрема, в 2002 році 
середньоарифметичний загальний тариф дорівнював 32,2%, що 
наближається до пільгової (ННС) ставки тарифу. Останнє пояснюється тим 
фактом, що більшість сільськогосподарської продукції імпортується з країн, з 
якими Україна має торговельний режим ННС. 

                                       
6  OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), (2004a): Achieving 

Ukraine’s Agricultural Potential. Stimulating Agricultural Growth and Improving Rural Life, 
Paris http://www.oecd.org/dataoecd/39/31/34031855.pdf. 
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Таблиця 1.4 
Сільське господарство та мисливство: тарифи, зважені на величину імпорту 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 9.2 15.4 15.4 8.1 10.0 20.6 23.3 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 4.3 12.3 10.3 7.9 10.0 21.2 24.2 

повна ставка 28.4 30.8 37.4 11.2 13.6 25.4 28.1 

Джерело: Митний тариф, База даних UN ComTrade, розрахунки IEД 

Примітка: тарифи зважені на величину загального імпорту без виокремлення торговельних 
режимів 

ННС тарифи на сільськогосподарську продукцію, зважені на обсяг імпорту, 
зросли від 4.3% в 1996 році до 24,2%, що свідчить про постійне збільшення 
рівня захисту внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції. Рівень 
повної ставки тарифу в цьому випадку доволі таки близький до пільгової 
ставки тарифу і дорівнює 28,1%. Ставка загального тарифу, зваженого на 
імпорт, зросла більш ніж вдвічі упродовж 1996-2002 років, й досягла 23,3%. 

1.3 Субсидії 
В цьому розділі розглядаються різноманітні схеми субсидування в сільському 
господарстві та мисливстві. Субсидії класифікуються відповідно до положень 
Угоди про сільське господарство (УСГ). Вони розділені на дві широкі 
категорії: заходи жовтої та зеленої скриньок. 

1.3.1 Трансферти 

Таблиця 1.5 
Сільське господарство та мисливство: трансферти коштів, млн. грн. 

 2002 2003 2004 
Жовта скринька:    
Здешевлення комерційних кредитів 119,6 94,6 141,5 
Посіви озимих та ярих культур  0,0 0,0 247,9 
Мінеральні добрива 0,0 0,0 109,6 
Часткова компенсація вартості складної 
сільськогосподарської техніки 

15,7 18,3 36,2 

Ефективна субсидія від лізингових операцій із 
складною сільськогосподарською технікою 
вітчизняного виробництва* 

144,3 31,1 0,0 

Підтримка фермерських господарств 4,5 13,4 0,0 
Фінансова підтримка виробництва продукції 
тваринництва та рослинництва 

73,9 236,2 421,0 

Закладка молодих садів, виноградників, ягідників, 
хмільників  

118,1 5,0 109,1 

Зелена скринька:    
Селекція в тваринництві та рослинництві 25,6 238,2 152,7 
Державні резерви 19,2 30,3 50,0 
Допомога в разі стихійного лиха: 1,6 693,3 67,3 
Всього  522,5 1360,3 1335,2 

Джерело: Розрахунки IEД на основі даних звіту Державного Казначейства про виконання 
Державних бюджетів 2002, 2003, 2004 років 
* кошти, що виділялись на фінансування лізингових операцій складали 656,1 млн. грн. В 2002 
році та 182,9 млн. грн. в 2003 році, але сама субсидія насправді була набагато меншою 
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Більшість субсидій, які входять в категорію “трансферти”, належать до 
заходів жовтої скриньки, тобто потенційно підпадають під зобов’язання щодо 
їх зниження згідно з домовленостями СОТ. Наприклад, у 2002 році більш ніж 
90% трансфертів належали до заходів жовтої скриньки. 2003 рік був 
принципово іншим, оскільки надзвичайно низький врожай зернових через 
жорсткі морози призвів до великих трансфертів, спрямованих на усунення 
наслідків природного лиха. Того року такі трансферти склали близько 
половині всіх трансфертів. 
 

Заходи жовтої скриньки 
 
Програма часткової компенсації виплат за кредитами комерційних 
банків. На початку 2001 року, уряд запровадив програму часткової 
компенсації ставок комерційних банків за кредитами сільськогосподарським 
виробникам. Закон7 встановив, що компенсація не повинна бути меншою за 
50% облікової ставки НБУ. сільськогосподарські підприємства можуть 
отримати компенсацію короткострокових кредитів, отриманих у національній 
або іноземній валюті та спрямованих на фінансування закупівлі матеріально-
технічних ресурсів та покриття виробничих витрат (паливо, корма, запасні 
частини, мінеральні добрива, страхові платежі тощо), а також 
довгострокових кредитів у національній або іноземній валюті, спрямованих 
на фінансування закупівлі основного капіталу. 

Таблиця 1.6 
Механізм часткової компенсації кредитних ставок, % 

 2002 2003 2004 

Відсоток, що компенсується державою    

Короткострокові кредити:    

- в грн. 10-7 10-7 8 

- в дол. США 7-5 7-5 6 

Довгострокові кредити:    

- в грн. 10-7 10-7 14-12 

- в дол. США 5-4 7-5 9-8 
Відсотки по кредитах, які мають право на
часткову компенсацію  

до 21-18 до 21-18 До 19-18 

Облікова ставка НБУ 9,0 7,0 8,7 

Відсотки по кредитах комерційних банків 25 20,2 17,9 

Джерело: Закони України “Про Державний бюджет України” на 2002-2005років., Постанова 
МАП та МФ № 212/427 від 02 липня 2003 року, Постанова КМУ № 34 від 15 січня 2005 року, 
тощо, Бюлетень НБУ 

Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та 
рослинництва: Ця категорія охоплює широке коло таких заходів, як, 
наприклад, платежі на поголів’я худоби, на гектар, часткова компенсація 
виробничих витрат (наприклад, на вирощування льону та хмелю) та інші. 
Наприклад, виробники, які продавали худобу вагою вище середньої мали 
право отримувати додаткові спеціальні платежі за кожний 1 кг. Такі ж самі 
процедури застосовувались при продажу свиней та курей8. 

                                       
7  Пункт 12, Закону України “Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 

2001-2004 рр.”, від 18 січня 2001 року. 
8  Наказ МАП та МФ № 114/239 від 31 березня 2004 року. 
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Мінеральні добрива: Уряд частково компенсує сільськогосподарським 
виробникам вартість вітчизняних мінеральних добрив. Виробники отримують 
компенсацію з державного бюджету на рівні 40% від вартості мінеральних 
добрив9. Додатково уряд встановлює мінімальні ціни на мінеральні добрива 
для сільськогосподарських виробників, які є нижчими від ринкових. Таким 
чином, виробники мінеральних добрив субсидували сільськогосподарських 
виробників за свій власний кошт. 

Фінансова підтримка фермерських господарств: Фермери, що мають 
право користуватися даною програмою, можуть отримати фінансову 
підтримку з державного бюджету, якщо вони використовують одержані 
кошти лише на виробництво та переробку сільськогосподарської продукції 
власного виробництва. Взагалі, ця дана програма є субсидуванням 
виробничих витрат10. 

Часткова компенсація вартості сільськогосподарським підприємствам 
витрат, на посів ярих та озимих зернових культур: Часткова 
компенсація надається пропорційно до площі засіяної землі. Рішення 
стосовно підприємств, що мають право на компенсацію та частина площі 
засіяної землі, що підлягає розгляду, приймається спеціальною комісією11. 

Державна підтримка закупок сільськогосподарської техніки – 
фінансовий лізинг через державну акціонерну компанію 
“Украгролізинг”: Відповідно до постанови КМУ12 протягом 2002-2003 років 
компанія “Украгролізинг” постачала техніку та обладнання 
сільськогосподарським виробникам за відсотковою ставкою менше ніж 
10%13, в той час як середня ставка по кредитах комерційних банків 
становила більше 20%. Відповідно, такий лізинг вітчизняної 
сільськогосподарської техніки сільськогосподарським виробникам за своєю 
суттю є субсидією. За приблизними розрахунками та за припущення про 
повну виплату відсотків по лізинговим операціям, держава надала субсидій 
на суму 144,33 млн. грн.14 в 2002 році та 31,096 млн. грн.15 в 2003 році. 

Державна підтримка закупок сільськогосподарської техніки – 
часткова компенсація вітчизняної сільськогосподарської техніки 
сільськогосподарськими підприємствами: Згідно цієї програми держава 
компенсує 30% вартості вітчизняної техніки, закупленої 
сільськогосподарськими підприємствами та підприємствами харчової 
промисловості16. МАП надає таку компенсацію національним виробникам, які 
мають право на її отримання, та на конкурентній основі. 

Закладка молодих садів, виноградників, ягідників, хмільників: ця 
програма забезпечує підприємства, які мають право отримувати таку 
підтримку, коштами на придбання виробничих ресурсів, обладнання тощо. 

                                       
9  Власні розрахунки, що базуються на Постанові КМУ № 1046 від 12 серпня 2004 року та 

згідно Наказу МПП № 18 від 20 січня 2004 року. 
10  Наказ МАП та МФ № 162/426/181 від 17 червня 2002 року. 
11  Постанова КМУ № 96 від 30 січня 2004 року. 
12  Постанова КМУ № 1904 від 10 грудня 2003 року. 
13  Згідно інформації журналу “Агро бізнес сьогодні 3(68)’ 2005”, с 32, зараз ставка по 

лізингових операціях в середньому становить 2,8%. 
14 656.065 млн. грн. x (25%-2.8%). 
15 182.92 млн. грн. x (20.2%-2.8%). 
16  Постанова КМУ № 959 від 28 липня 2004 року. 
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МАП визначає перелік підприємств, які можуть отримати ці кошти на 
конкурентній основі17. 
 

Заходи зеленої скриньки 

Програми селекції в тваринництві та рослинництві: Державні кошти 
надаються відповідно до програм селекції спеціальних сортів насіння в 
рослинництві та сперми в тваринництві. Сільськогосподарські виробники, які 
закуповують елітні сорти насіння та сперми можуть отримувати часткову 
компенсацію за додаткові витрати18. 

Державні резерви для забезпечення продовольчої безпеки: Бюджетні 
кошти за цією програмою передбачаються на фінансування закупівлі та 
зберігання насіння культур (зернові, бобові, соняшник, цукровий буряк, 
кукурудза тощо) для задоволення попиту в регіонах, що не виробляють 
таких видів насіння, а також в результаті пошкоджень через несприятливі 
кліматичні умови19. 

Допомога в разі стихійного лиха за регіональними програмами 
підтримки: Ця група платежів охоплює виробників, що знаходяться в 
особливо несприятливих регіонах20, підприємствам, що постраждали від 
несприятливих кліматичних умов в 2003 році21, допомога в разі стихійного 
лиха22 тощо. 

1.3.2 Податкові видатки23 

Уряд України надає суттєву підтримку виробникам у вигляді податкових пільг 
та податкових заборгованостей. Такі втрати для доходної частини бюджету 
повинні враховуватись у підрахунку показника СВП. 

Заходи жовтої скриньки 

Фіксований сільськогосподарський податок (ФСП). У 1999 р. Верховна 
Рада прийняла Закон про запровадження фіксованого 
сільськогосподарського податку (ФСП), який об’єднував дванадцять раніше 
сплачуваних податків24. ФСП знизив податковий тиск на аграрні 
підприємства та спростив нарахування і збір податку. Податкові 
надходження направляються в Пенсійний фонд (68%), фонд Соціального 
страхування (2%) та місцеві бюджети (30%). У 2003 р. зміни до Закону про 

                                       
17  Наказ МАП та МФ № 178/346 від 25 травня 2004 року; Наказ МАП № 238 від 30 червня 

2004 року. 
18  Наказ МАП № 123 від 14 травня 2001 року; Закон України “Про державну програму 

селекції в тваринництві”, № 1517-15 від 19 лютого 2004 року; Наказ МАП та МФ № 
94/23/210 від 22 березня 2004 року. 

19  Наказ МАП та МФ № 12/71 від 23 січня 2003 року. 
20  Наказ МАП та МФ № 60/138 від 27 лютого 2002 року. 
21  Постанова КМУ № 410 від 31 березня 2003 року. 
22  Постанова КМУ № 923 від 19 червня 2003 року. 
23  Цей розділ частково базується на публікації ДЕМ’ЯНЕНКО, С., ЗОРЯ, С. (2004): Система 

оподаткування у сільському господарстві України, в книзі за ред. фон Крамона-Таубаделя, 
Ш., Дем’яненка, С., Куна, A.: Сільське господарство України – криза та відновлення, Київ: 
КНЕУ, с. 26-40. 

24  Найважливішими середи них були земельний податок, прибутковий податок з громадян, 
податок з власників транспортник засобів, платежі до Пенсійного та Соціального фондів, 
плата за забруднення навколишнього середовища та комунальний податок. Див. Закон 
України “Про фіксований сільськогосподарський податок“ від 17 грудня 1998 р. 
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ФСП примусили сільськогосподарських виробників сплачувати прибутковий 
податок з продажу неаграрної продукції. 

Платниками ФСП є сільськогосподарські виробники різних організаційних та 
юридичних форм, які займаються сільськогосподарським виробництвом і в 
яких частка власно-виробленої аграрної продукції повинна складати не 
менше 75% загальної виручки (спочатку було 50%). Базою оподаткування 
ФСП є вартість землі сільськогосподарського призначення25, зафіксованою на 
1 липня 1997 р. Встановлено дві ставки податку:  

(1) 0,5% вартості ріллі, пасовищ та сінокосів, і 

(2) 0,3% вартості багаторічних насаджень.  

В окремих регіонах, де земля менш продуктивна26, ставки податку знижено 
для категорії (1) до 0,3% і для категорії (2) до 0,1%. ФСП сплачується 
щомісяця, але обсяги платежів поділено на квартали: в першому та другому 
кварталах – по 10% загальної суми річного податку; в третьому кварталі 
50%; і в четвертому кварталі 30%. 

З 1999 по 2000 років. сільськогосподарські виробники платили лише 70% 
ФСП, тобто лише ту частку грошей, що надходила в Пенсійних фонд та інші 
соціальні нарахування. Спочатку ФСП можна було платити грошима та 
продукцією.. але зараз дозволена лише грошова форма. У 2001 р. 
нарахована сума ФСП загалом становила 421,7 млн. грн. (79 млн. дол. США), 
однак було сплачено лише 337,4 млн. грн. Хоча рівень збору податку дещо 
покращився, податкове навантаження ФСП є досить низьким у порівнянні з 
потенційними податковими платежами, які сплачували б 
сільськогосподарські підприємства у рамках загальної системи 
оподаткування України. Вартість податкових привілеїв від ФСП оцінено в 
1400 млн. грн. в рік (див. Таблицю 1.5). 

Податок на додану вартість (ПДВ): Сільськогосподарські підприємства в 
Україні мають спеціальні умови нарахування та сплати ПДВ. По-перше, 
сільськогосподарські виробники були звільнені від сплати ПДВ до бюджету 
протягом 1999–2004 років. Акумульовані суми ПДВ повинні зберігатись на 
спеціальному банківському рахунку і використовуватися лише на закупівлю 
матеріально-технічних ресурсів для сільськогосподарських виробників. Сума 
привілеїв по ПДВ в 2001 р. сягала 582 млн. грн. Однак аграрні 
підприємства продовжують сплачувати ПДВ з продажу 
несільськогосподарської продукції та надання послуг. 

По-друге, виробники молока та м’яса продають свою продукцію за нульовою 
ставкою ПДВ. Згідно з даними МАП сума ПДВ, направлена на підтримку 
виробників молока і м’яса, у 2001 році склала 634 млн. грн. (див. Таблицю 
1.5). 

Податкова заборгованість: Податкова заборгованість розглядається як 
непряма субсидія і враховується в підрахунку заходів жовтої скриньки. 
Оскільки в цьому випадку сільськогосподарські виробники не виконують 

                                       
25  Вартість землі визначається за допомогою якісних характеристик та потенційної 

продуктивності земельних ділянок і, тому, вона значно відрізняється поміж регіонів. 
Середня розрахункова вартість землі в Україні дорівнює 8733 грн. за 1 га, при цьому 
максимальною вона є у Черкаській області – 11297 грн. за 1 га (за виключенням м. Києва, 
м. Севастополь та Криму) та мінімальною – у Житомирській області в 6244 грн. за га. 

26  Наприклад на Поліссі та Карпатському регіоні. 
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обов’язкові платежі до бюджету, тим самим вони отримують безвідсотковий 
кредит від держави для задоволення свої повсякденних операційних потреб. 

Виплати з отриманого ПДВ: 70% ПДВ, отриманого переробними 
підприємствами від продажу молочних та м’ясних продуктів, повертається 
сільськогосподарським виробникам, а 30% акумулюється на рахунку МАП 
для фінансування заходів з розведення тварин. 

Таблиця 1.7 
Сільське господарство та мисливство: податкові витрати, млн. грн. 

 2002 2003 2004 
Податкові пільги:    
Жовта скринька:    
Фіксований сільськогосподарський 
податок 

1400,0 1400,0 1400,0 

ПДВ 2128,0 1911,0 1239,6 
Земельний податок 1,3 1,7 1,6 
Податкова заборгованість 247,5 440,6 158,8 
Списання податкової заборгованості  140,0 Na Na 
Всього податкових витрат 3731,2 3401,7 2669,6 

Джерело: Державна податкова адміністрація (2004), розрахунки IEД 

1.3.3 Надання та закупівля товарів або послуг державою 

Всі субсидії, які віднесені до категорії “надання та закупівля товарів або 
послуг державою”, належать до заходів зеленої скриньки. Перелік таких 
заходів включає фінансування дослідницьких програм, боротьбу зі 
шкідниками та хворобами, дорадчу роботу тощо. 

Заходи зеленої скриньки27 

Загальні дослідження і дослідницькі програми щодо окремих видів 
продукції: Бюджетні витрати на дослідницьку діяльність передбачають 
витрати на фінансування практичних та прикладних розробок, фінансування 
наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм, 
фундаментальних досліджень наукових установ як загального характеру, так 
і щодо окремих товарів. 

Боротьба зі шкідниками і хворобами: Сьогодні питанням боротьби зі 
шкідниками та хворобами приділяється мінімальна увага. Наприклад, майже 
кожен рік значні площі зернових у південних областях України 
пошкоджуються сараною. Однак з боку уряду не було зроблено жодних 
кроків щодо створення попереджувальних систем для уникнення ураження 
сараною, а держава фінансує лише заходи боротьби з цим шкідником. 

Дорадництво та консультаційні послуги: Державні витрати на розвиток 
дорадництва і ринку консультаційних послуг передбачають, зокрема, 
бюджетні асигнування на утримання станцій з нормування праці, станцій 
захисту рослин, які надають послуги для виробників і розповсюджують 
інформацію. Але не зважаючи на важливість дорадчих послуг фіскальні 
обмеження призвели до фінансової кризи у сфері сільськогосподарського 
дорадництва в Україні. Насправді, витрати на дорадницькі та консультаційні 

                                       
27  Цей розділ частково базується на публікації ДЕМ’ЯНЕНКО, С., ГАЛУШКО, В. (2004): Напрями 

розвитку аграрної політики України в рамках “зеленої скриньки” та вступу до СОТ, в книзі 
за ред. ФОН КРАМОНА-ТАУБАДЕЛЯ, Ш., ДЕМ’ЯНЕНКА, С., КУНА, A.: Сільське господарство України 
– криза та відновлення, Київ: КНЕУ, с. 16-26. 
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послуги складали лише зовсім незначну частину всіх витрат на сільське 
господарство протягом 2002-2004 років. 

Послуги з проведення перевірок загального характеру і перевірок 
окремих продуктів для виявлення відповідності нормам охорони 
здоров’я, безпеки харчування та стандартів: Витрати уряду на послуги з 
проведення перевірок враховують витрати на утримання установ державної 
ветеринарної медицини, державних насіннєвих інспекцій, державних 
сортовипробувальних станцій, державних хлібних інспекцій. Тенденція, що 
спостерігається протягом останніх років – це підвищення витрат на 
забезпечення якості і безпеки сільськогосподарської продукції і продуктів 
харчування. 

Підготовка та перепідготовка кадрів: Витрати на навчання передбачають 
витрати на утримання вищих закладів освіти 1 та 2 рівнів акредитації, 
закладів освіти 3 та 4 рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти 3-4 
рівня акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації). 

Земельна реформа: Витрати на земельну реформу передбачають витрати 
на розробку нового земельного законодавства, реєстрацію землі, кадастрові 
огляди, визначення якості землі і фінансування її хімічної паспортизації. 
Частка витрат на земельну реформу у загальній підтримці сільського 
господарства залишається незначною (див. Таблицю 1.8). 

Інфраструктура сільської місцевості: До витрат на інфраструктуру 
входять державні асигнування на будівництво об’єктів охорони здоров’я, 
водопроводів, каналізаційних систем, мережі газопостачання, будівництво 
доріг, морських портів тощо. Але незважаючи на важливість інфраструктури 
сільської місцевості, бюджетні асигнування залишались на дуже низькому 
рівні. 

Охорона навколишнього середовища: Витрати на охорону 
навколишнього середовища враховують виплати, що надаються в межах 
чітко визначених урядових програм. Частка державних витрат на охорону 
навколишнього середовища у загальній підтримці сільського господарства 
становить менше 1%. 

Таблиця 1.8 
Сільське господарство та мисливство: надання або закупівля товарів та послуг державою, 
млн. грн. 

 2002 2003 2004 
Заходи зеленої скриньки:    
Наукові дослідження в сільському господарстві 146,6 295,1 61,8 
Боротьба зі шкідниками та хворобами рослин і 
тварин 

37,2 140,4 86,3 

Дорадницькі та консультаційні послуги 1,3 4 7,9 
Послуги з проведення перевірок 397,8 375,4 606,9 
Підготовка та перепідготовка кадрів 385,4 485,8 603,1 
Земельна реформа 0,2 3,6 1,8 
Розвиток інфраструктури на селі 7,9 25,4 15,6 
Охорона навколишнього середовища 8,9 0,7 24,4 
Всього 985,3 1330,4 1407,8 

Джерело: Розрахунки IEД на основі даних звіту Державного Казначейства про виконання 
Державного бюджету України 2002, 2003, 2004 років 
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1.3.4 Квазі-фіскальна діяльність 

Заходи жовтої скриньки 

Постачання дизельного палива сільськогосподарським 
підприємствам: Одним із улюблених кроків українських урядів є 
постачання палива сільськогосподарським підприємствам за привілейованою 
(тобто субсидованою) ціною. Уряд примушує виробників та постачальників 
нафти (наприклад, “Укртатнафта”) здійснювати поставку певної кількості 
палива сільськогосподарським виробникам протягом певного періоду часу за 
цінами нижчими від ринкових. Така квазі-фіскальна діяльність по суті є 
субсидією сільському господарству. В 2004 році більше 250 тис тон28 
дизельного пального було поставлене аграріям за пільговою (тобто 
субсидованою) ціною: оптові ціни на дизельне пальне складали 2500 грн/т,29 
тоді як поставки сільгоспвиробникам здійснювалися за ціною на 550 грн/т 
нижче. В цілому, в 2004 році обсяги такого субсидування склали 137.5 млн. 
грн. 

Таблиця 1.9 
Сільське господарство та мисливство: квазі-фіскальна діяльність, млн. грн. 

 2002 2003 2004 
Постачання палива 0,0 0,0 137,5 
Всього 0,0 0,0 137,5 

Джерело: IEД розрахунки, див текст за обґрунтуванням 

1.3.5 Інша підтримка доходів та/або цін 

Підтримка Ринкової Ціни (ПРЦ) визначається відповідно до положень УСГ 
(Додаток 3 Угоди) шляхом розрахунку різниці між фіксованою світовою 
реферативною (довідковою) ціною та адміністративно встановленою ціною, 
помноженої на кількість виробленої продукції, до якої застосовується 
адміністративне регулювання ціни. В Україні активні спроби цінової 
підтримки застосовувались на ринку зерна в 2004 році. 

Заходи жовтої скриньки 

Заставні закупівлі зерна та інтервенції: Цей механізм має головні ознаки 
програми позик США для зернових. Така програма дозволяє отримувати 
позику (на основі заставної ціни) після доставки зерна до затверджених 
державою агенцій. Виробники можуть вимагати зерно назад, але за умови 
виплати позики; інакше вони втрачають право розпоряджатись даною 
продукцією.30 Додатково в червні 2002 року, закон України “Про зерно та 
ринок зерна України” запровадив нові правила закупівлі зерна, але вже до 
інтервенційних резервів, що фактично перетинається із механізмом 
заставних закупівель. Однак ці механізми страждали від недостатнього 
фінансування протягом 2002-2004 років. Також заставні ціни були 

                                       
28  В 2004 році нафтові компанії погодились поставити аграріям дизельне паливо для 

проведення весняно-польових робіт та збору врожаю за фіксованою ціною 1700 грн/т до 
1 серпня 2004 року; 200 тис тон дизпалива за ціною 1950 грн/т в червні-липні для жнив 
врожаю 2004 року; а також 160 тис тон по 1970 грн/т на проведення осінньо-польових 
робіт. 

29  Бізнес №35/30.08.04, с. 86. 
30  Постанова КМУ №1141 “Про запровадження заставних закупівель зерна від 

сільськогосподарських виробників” від 21 липня 2000 року. 
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встановлені значно вище світового рівня31. Таблиця 1.10 наводить 
приблизний розрахунок оцінки величини ПРЦ. 

Таблиця 1.10 
Сільське господарство та мисливство: інша підтримка доходів та/або цін, млн. грн.  

 2002 2003 2004 
Фактична величина ПРЦ 0,0 0,0 130,0 
Всього 0,0 0,0 130,0 

Джерело: розрахунки IEД на основі звітів Державного Казначейства 2002, 2003, 2004 років 

1.3.6 Загальна величина субсидування аграрного виробництва 

Загальна величина заходів підтримки сільськогосподарського виробництва в 
Україні є значною і становила 2,37% від ВВП, хоча й коливалась в 
абсолютному вимірі протягом 2002-2004 років (див. Таблицю 1.11). У різні 
роки від 60% до 80% всіх субсидій становили заходи жовтої скриньки, які 
потенційно можуть бути скорочені. Податкові витрати були найважливішим 
інструментом державної підтримки. Однак упродовж зазначеного періоду 
важливість такої підтримки дещо зменшилась, в той самий час як обсяг інших 
заходів підтримки збільшився. Особливо це стосується трансфертів, більшість 
з яких класифікуються як заходи жовтої скриньки і тому підлягають 
скороченню. 

Таблиця 1.11 
Сільське господарство та мисливство: загальний обсяг субсидування протягом 2002-2004 
років, млн. грн. 

 2002 2003 2004 
 

млн. грн. 
% 

всього 
млн. грн. 

% 
всього 

млн. грн. 
% 

всього 
Трансферти  522,5 9,9 1360,3 22,3 1335,2 23,51 
Податкові витрати  3731,2 71,2 3401,7 55,8 2669,6 47,00 
Надання або закупівля 
товарів та послуг 
державою 

985,3 18,8 1330,4 21,8 1407,8 24,78 

Квазі-фіскальна 
діяльність 

0,0 0,0 0,0 0,0 137,5 2,42 

Інша підтримка доходів 0,0 0,0 0,0 0,0 130 2,29 
Всього 5238,9 100,0 6092,4 100,0 5680,1 100,00 

Джерело: розрахунки IEД 

1.4 Очікувані зміни режиму торгівлі для сільського 
господарства внаслідок вступу України до СОТ 

Україна веде переговори про вступ до СОТ стосовно сільськогосподарської 
продукції в рамках УСГ. Предмет переговорів робочої групи має чотири 
складових: доступ до ринку; експортні субсидії; внутрішня підтримка; 
санітарні та фіто-санітарні заходи. 

Доступ до ринку: На даний час з членами робочої групи погоджено близько 
98% тарифних позицій. Очікується, що період зниження тарифів 

                                       
31  800 грн/MT (151,2 дол. США/MT) на пшеницю, 600 грн/MT (122.5 дол. США/MT) на жито, 

та 450 грн/MT (92,3 дол США/MT) на ячмінь, в той час як світові ціни протягом 
інтервенційного періоду були на рівні 140 дол. США/MT на пшеницю та 90 дол. США/MT 
на ячмінь. 
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розпочнеться одразу після вступу32, з деякими винятками, для яких тарифи 
залишаться незмінними до 2010 року. Наприкінці цього періоду максимально 
допустимий рівень тарифних ставок для сільськогосподарської продукції 
очікується на рівні 20% (див. приклади зменшення ставок у Таблиці 1.12). 
Також Україна запропонувала повністю перейти на адвалорні імпортні мита 
після вступу до СОТ, окрім товарів, на які накладається акцизний податок. 

Таблиця 1.12 
Очікувані зміни щодо деяких тарифів на сільськогосподарську продукцію внаслідок вступу до 
СОТ 

 2001 ННС тариф, %Очікуваний максимальний тариф, %Різниця, %
Пшениця 44 20 22 
Кукурудза 30 20 10 
Ячмінь 20 20 0 
Насіння соняшника 263 20 243 
Яловичина 56 20 36 
Свинина 52 20 32 
Курятина 137 20 117 
Яйця 29 20 9 

Джерело: Митний тариф, Міністерство економіки, розрахунки IEД, OECD (2004) 

Максимальні тарифи на рівні 20% для сільськогосподарської продукції, а 
також перехід на виключно адвалерні тарифи означає значне зниження 
рівня захисту внутрішнього ринку в порівнянні до теперішнього рівня ННС 
тарифів в Україні. Як оцінюється, вступ до СОТ призведе до скорочення 
середньоарифметичної ставки сукупного тарифу на сільськогосподарську 
продукцію на 78%. В абсолютному вимірі це означає скорочення ставки на 
25 відсоткових пунктів з 32,2% до 7,0% (Таблиця 1.13). 

Таблиця 1.13 
Сільське господарство та мисливство: очікувана зміна тарифів внаслідок вступу до СОТ 

  Тариф 2002 
року 

Очікуваний 
тариф 

Абсолютне 
зменшення 

Відносне 
зменшення 

середньоарифметична ставка
сукупного тарифу 

32.2 7.0 25.3 78% 

у тому числі     
пільгова (ННС) ставка 29.0 7.5 21.5 74% 
повна ставкаa 53.8 7.5 46.3 86% 

ставка сукупного тарифу,
зваженого на імпорт 

23.3 1.9 21.4 92% 

у тому числі     
пільгова (ННС) ставка 24.2 2.1 22.1 91% 
повна ставкаa 28.1 2.1 26.0 93% 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, проекти законів №7354 та №7181, оцінки 
ІЕД 

Примітка: 
а  В даному випадку мова йде про зниження повної ставки тарифу по відношенню до країн 
– членів СОТ, з якими Україна на сьогодні не має угоди про ННС, і, відповідно, торгівля 
відбувається із застосуванням повної ставки мита. Припускається, що після вступу України 
до СОТ торгівля з такими країнами відбуватиметься за режимом ННС 

                                       
32  Із самого початку переговорів передбачалося, що процес запровадження має 

розтягнутися в часі між 2001 та 2005 роками із деякими винятками. Україна погодилась 
зменшити рівень середнього тарифу на сільськогосподарську та харчову продукцію з 30% 
першого року періоду запровадження (тобто 2001 року), до кінцевого рівня 12.53% в 
2005 році. Проте, більш ймовірно, що Україна зменшить свої тарифи одразу після вступу. 
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Ставка тарифів, зважених на імпорт, як очікується, скоротиться суттєвіше – 
від 24,2% пільгової (ННС) ставки до 2,1%, або на 91%. Більше скорочення 
ставок тарифів, зважених на величину імпорту, означає, що нижчі тарифи 
будуть застосовуватися до найбільш широко представлених імпортних 
товарів. 

Однак, незважаючи на високий рівень протекціонізму на кордоні, ціна 
вітчизняного виробника залишається низькою, що означає, що Україна є 
нетто-експортером більшості основних сільськогосподарських товарів (OECD, 
2004)33. Більше того, цінова різниця (у відсотках) між ціною вітчизняного 
виробника та реферативною світовою ціною для більшості 
сільськогосподарської продукції за винятком м’ясних товарів менше 
очікуваної зв’язаної ставки тарифів34. Це означає, що вплив зниження ННС 
тарифів на внутрішні ціни, ймовірно, буде мінімальним, за винятком м’ясної 
продукції. 

Разом з зобов’язаннями щодо зв’язування ставок імпортного мита, Україна 
запропонувала приєднатися до кількох галузевих ініціатив (див. Частину І 
для детальнішого опису). Сільське господарство (A01) підпадає лише під 
одну галузеву ініціативу - “текстиль та одяг”. Однак поточні ННС тарифи для 
кодів товарів, що стосуються цієї ініціативи, вже дорівнюють нулю, тому не 
очікується ніяких змін. 

Таблиця 1.14 
Сільське господарство та мисливство: очікувані зміни тарифів внаслідок приєднання до 
галузевих ініціатив 

Ініціатива 
ННС тариф 
у 2002 році, 

% 

Галузева 
ініціатива 
щодо 

тарифу, % 

Різниця 
Частка 

імпорту, % 
Коментар 

Текстиль та одяг 0,0 0,0 0,0 0,0 Без змін 

Джерело: Митний тариф, Міністерство економіки, розрахунки IEД, OECD (2004) 

Експортні субсидії: Україна зобов’язалась не використовувати експортні 
субсидії для підтримки виробників сільськогосподарської продукції. 

Внутрішня підтримка: Україна в рамках поправки de minimis 
запропонувала 5%, як для підтримки, що стосується певного товару, так і 
для підтримки, що не стосується певного товару. Україна веде переговори 
щодо встановлення СВП35 на рівні 1,14 млрд. доларів США для базового 
періоду 1994-1996 років. Однак деякі члени робочої групи наполягають на 
іншому базовому періоді, а саме 2000-2002 роках, що призведе до 
зменшення українського СВП до 1,1 млрд. доларів США або навіть 265 млн. 
доларів США, якщо не враховувати у СВП податкові пільги.  

                                       
33 OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), (2004a): Achieving 

Ukraine’s Agricultural Potential. Stimulating Agricultural Growth and Improving Rural Life, Paris 
http://www.oecd.org/dataoecd/39/31/34031855.pdf. 

34  OECD and WORLD BANK (2004): Achieving Ukraine's Agricultural Potential: Stimulating 
Agricultural Growth and Improving Rural Life. Joint Publication of the Organization for 
Economic Co-operation and Development and the Environmentally and Socially Sustainable 
Development Unit, Europe and Central Asia Region, the World Bank. 

35 The member state are free to choose their ‘amber’ box measure as long as the resulting AMS 
does not exceeds the limits negotiated. 
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Учасники переговорів з боку України стверджують, що 1,14 млрд. дол. США 
вже є дуже малою сумою, якщо порівняти її з обсягом внутрішньої підтримки 
сільського господарства в інших країнах, зокрема в ЄС та США. Однак 
базовий період та відповідний показник СВП все ще є предметом 
переговорів. 

СФС: Ці заходи мають бути науково обґрунтованими. Україна потребує 
перегляду своїх епізоотичних нормативів, які на даний момент є значно 
суворіші порівняно з тими, що застосовуються членами СОТ, або надати їм 
наукового обґрунтування. 
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2 Лісове господарство (A02) 
Таблиця 2.1 
Лісове господарство: окремі економічні показники 

     2000 2001 2002 2003 
Випуск млн. гривень 1456 1134 1241 1410 

% загального 
випуску 

0,3 0,2 0,2 0,2 

Додана вартість % ВВП 0,7 0,4 0,4 0,3 
Додана вартість / випуск  % 76,3 69,8 67,4 57,7 
Структура доданої вартості:      

 
Оплата праці найманих працівників % доданої 

вартості сектора 
31,2 46,6 49,9 78.7 

 
Валовий прибуток, змішаний доход % доданої 

вартості сектора 
62,6 50,4 44,7 18.8 

 Податки за виключенням  
субсидій на виробництво та імпорт 

% доданої 
вартості сектора 

6,1 2,9 5,4 2.5 

Зайнятість е Тисяч людей 118 112 105 101 

 
 % загальної 

зайнятості 
0,9 0,9 0,9 0,9 

Середня заробітна плата е гривень 194 262 317 390 
Експорт млн. гривень 424 305 351 502 
  % загального 

експорту 
0,4 0,3 0,3 0.3 

  % випуску сектора 29,1 26,9 28,3 35.6 
Імпорт млн. гривень 26 38 124 40 
  % загального 

експорту 
0,0 0,0 0,1 0.0 

  % випуску сектора 1,8 3,4 10,0 2.8 
Експорт/Імпорт Індекс 16,3 8,0 2,8 12,6 

Джерело: Державний комітет статистики України, розрахунки ІЕД 

Примітка: е оцінка на базі інформації 2004 року 

2.1 Огляд 
Лісовий фонд України є досить незначним порівняно з відповідними 
показниками Європи – ліси покривають лише 15,6% території України; для 
порівняння, лісистість Східної Європи становить 43,2%. Загальна площа 
лісового фонду в Україні становить 10.8 млн. га, з яких 9.4 млн. га вкрито 
лісовою рослинністю. Лісистість у різних природних зонах України має значні 
відмінності: в степовій зоні вона становить менше 5%, у лісостеповій 16%, у 
змішаних лісах близько 30%, в Карпатах досягає 70%. Отже, близько 20% 
українських лісів сконцентровано в Карпатах. Лісова флора України 
складається на 42% з лісів хвойних порід, на 43% з лісів твердих порід, і на 
15% з м’яких порід та чагарників. Вікова структура українського лісу також 
нерівномірна: 31,5% - молоді дерева, 44,6% - дерева середнього віку, 
недозрілі дерева - 12,7%, зрілі та перезрілі дерева 11,2% від загальної площі 
лісів. 

Українські ліси мають нерівномірну продуктивність: середньорічний приріст 
об’єму деревини становить 4 м3/га, середній приріст запасів становив 185 
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м3/га усього та 236 м3/га для зрілих та перезрілих дерев. Загальні запаси 
деревини в 2002 році оцінювалися36 в 1736 млн. м3. З середини 1990-х років. 
заготівля деревини поновилась і досягла 10-11 млн. м3 в 2001 році.37 

Всі ліси в Україні є власністю держави. Частка лісового господарства 
становила 0,2-0,3% від загального випуску економіки, або 0.3-0.6% від ВВП 
протягом 2002-2003 років. (див. Таблицю 2.1). 

В лісовому секторі зайнято біля 100 тисяч робітників, з яких 20% - керівний 
персонал. Компенсації робітникам становить значну частину доданої вартості 
даного сектору на відміну від, наприклад, сільського господарства і 
мисливства. 

Лісове господарство України досить сильно інтегроване в світову торгівлю, 
особливо у порівнянні з сільським господарством. Відношення експорту до 
галузевого випуску становило 29% у 2000 році та підвищилося до 36% в 
2003 році (Таблиця 2.1). Україна є чистим експортером лісових продуктів з 
такою структурою експорту: 36,1% - розпиляна деревина, 37,5% - ліс-
кругляк, 14,7% - паркетна деревина та 11,3% - папір та картону. Однак слід 
зазначити, що частка лісового господарства в експорті до Європи сягає 
тільки 0,13% загального обсягу експорту на цей ринок, а в імпорті – 0,3%. 

Структура торгівлі виробами з деревини за різних режимів торгівлі 
змінювалась з часом. Більшість імпорту надходить з країн, які мають режим 
ННС в торгівлі з Україною, особливо з ЄС-15, хоча в 2000 році питома вага 
імпорту майже дорівнювала частці торгівлі з країнами, з якими Україна має 
угоди про вільну торгівлю. Серед останньої групи країн особливо Росія 
втратила свої позиції на українському ринку продукції лісового господарства. 

Ситуація з експортом схожа на ситуацію з імпортом: країни з ННС торговим 
режимом були головними експортними ринками України, і, особливо, країни 
– нові члени ЄС-5. 

Таблиця 2.2 
Лісове господарство: торгівля товарами 

 2000 2001 2002 

  млн. дол. 
США 

% всього 
млн. дол. 
США 

% всього 
млн. дол. 
США 

% всього 

Експорт       
Режим вільної торгівлі 3,86 5,0 3,08 5,0 3,38 5,0 
 у тому числі       

Російська Федерація 1,12 2,0 0,80 1,0 0,38 1,0 
Інші країни СНД 0,95 1,0 0,80 1,0 2,09 3,0 

Країни Балтії 1,78 2,0 1,48 2,0 0,91 1,0 
Торгівля за режимом ННС 69,47 93,0 55,98 93,0 65,18 92,0 
у тому числі       

ЄС-15 11,95 16,0 11,54 19,0 11,49 16,0 

                                       
36  Державний комітет лісового господарства, (2004 р.): Огляд лісів України, 

http//www.dklg.kiev.ua. 
37  Детальний аналіз виробництва свідчить про те, що в 2001 році було вироблено 

біля 2,0 млн м3 дошок, 0,4 млн м3 ДСП, 20 млн м2 фальш-панелей, 68000 т 
пульпи, 474000 паперу та картону, за даними Державний комітет лісового 
господарства та Українського НДІ лісогосподарства та меліорації лісів: National 
Report to the Third Session of UN Forest Forum (2003), 
http://www.un.org/esa/forests/pdf/national_reports/unff3/ukraine.pdf. 
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Таблиця 2.2 (продовж.) 
Лісове господарство: торгівля товарами 

 2000 2001 2002 
  млн. дол. 

США 
% всього 

млн. дол. 
США 

% всього 
млн. дол. 
США 

% всього 

Нові країни-члени ЄС-5 33,37 45,0 31,76 53,0 35,49 50,0 
Країни Азії 22,41 30,0 11,32 19,0 16,60 24,0 

Країни Америки 0,38 1,0 0,01 0,0 0,02 0,0 
Торгівля за повною
ставкою тарифу 

1,11 1,0 0,99 2,0 1,95 3,0 

Всього 74,44 100,0 60,05 100,0 70,51 100,0 
Імпорт       
Режим вільної торгівлі 5,20 43,0 2,53 16,0 1,45 9,0 
 у тому числі       

Російська Федерація 3,50 29,0 1,39 9,0 0,84 6,0 
Інші країни СНД 1,15 9,0 0,60 4,0 0,25 2,0 

Країни Балтії 0,55 5,0 0,54 3,0 0,36 2,0 
Торгівля за режимом ННС 6,76 55,0 12,58 80,0 13,52 88,0 
у тому числі       

ЄС-15 5,05 41,0 10,36 66,0 11,53 75,0 
Нові країни-члени ЄС-5 0,65 5,0 0,81 5,0 0,88 6,0 

Країни Азії 0,74 6,0 0,72 5,0 0,66 4,0 
Країни Америки 0,20 2,0 0,27 2,0 0,14 1,0 

Торгівля за повною
ставкою тарифу 

0,27 2,0 0,52 3,0 0,31 2,0 

Всього 12,23 100,0 15,64 100,0 15,28 100,0 

Джерела: база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

2.2 Тарифи 
Таблиця 2.3 
Лісове господарство: середньоарифметичні тарифи 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 3.8 10.5 10.0 2.3 2.2 3.1 2.9 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 4.1 11.5 10.9 2.4 2.4 3.3 3.1 

повна ставка 9.0 13.5 15.8 4.9 4.8 7.2 6.9 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

Сукупний середньоарифметичний тариф на продукцію лісового господарства 
зменшився протягом 1996-2002 років з 3,8% до 2,9%. Ставка тарифу ННС 
досягла у 2002 році 3,1%, тобто була досить близька до величини сукупного 
тарифу. 

Таблиця 2.4 
Лісове господарство: тарифи, зважені на величину імпорту 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 5.1 17.6 17.3 2.9 2.9 1.9 1.8 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 5.5 19.5 18.9 3.1 3.2 2.1 2.0 

повна ставка 10.0 20.6 24.6 5.2 5.2 4.4 4.2 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 
Примітка: тарифи зважені на величину загального імпорту без виокремлення торговельних 
режимів 
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Повна та пільгова (ННС) ставки тарифу, зваженого на величину імпорту, 
зменшились з 1996 року, і в 2002 році вони становили відповідно 2,0% та 
4,2%. 

2.3 Субсидії 
Протягом 2002-2004 років більшість субсидій лісове господарство отримало у 
формі надання послуг державою та податкової заборгованості, в той час як 
податкові привілеї залишались незначними. Субсидії для лісового 
господарства не регулюються Угодою про сільське господарство (див. 
Додаток 1 до Угоди щодо застосування її до певних продуктів). Відповідно 
вони не підпадають ні під жовту, ні під зелену скриньки заходів за 
виключенням деяких заходів з охорони навколишнього середовища 
(наприклад, захисні лісові насадження), які відносяться до зеленої скриньки. 

2.3.1 Податкові видатки 

Порівняно з сільським господарством податкові субсидії лісовому 
господарству є незначними. Податкові видатки надавались як скасування 
податку на землю місцевою та центральною владою (для національних 
парків, спеціальних природних резервів тощо). Дослідження для потреб 
лісового господарства не оподатковуються ПДВ та фінансуються з бюджету38. 
Однак податкова заборгованість підприємств державної власності викликає 
занепокоєння. 

Таблиця 2.5 
Лісове господарство: податкові видатки в лісовому господарстві, млн. грн. 

 2002 2003 2004 
Податкові пільги:    
EPT na na 0,09 
ПДВ na na 0,11 
Податок на землю na na 0,03 
Податкова заборгованість 3,28 3,10 1,24 
Загальні податкові видатки 0,83 0,63 0,45 

Джерела: розрахунки ІЕД, що базуються на даних Державної податкової адміністрації 

2.3.2 Надання та закупівля товарів або послуг державою 

Лісове господарство України субсидіюється із державного бюджету 
переважно у формі надання послуг. Державний комітет з лісового 
господарства та Міністерство аграрної політики значно збільшили фонди, які 
призначені для реалізації “Державної програми управління лісовим 
господарством та розвитку лісової промисловості до 2015 р.” (1993 р.) та 
“Національної програми розвитку екологічної мережі України на 2000-2015 
років.” (2002 р.). Як зазначалось вище, такі заходи як захисні лісові 
насадження та заходи щодо захисту навколишнього середовища є заходами 
зеленої скриньки. 

                                       
38  Постанова КМУ №581 “Про ратифікацію Державної програми “Ліси України” на 2002-1015 

рр.”, від 29 квітня 2002 р. 
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Таблиця 2.6 
Лісове господарство: надання або закупівля товарів та послуг державою, млн. грн. 

 2002 2003 2004 
Захисні насадження  4,8 4,0 8,6 
Природоохоронні заходи 5,1 10,3 12,1 
Тренування 8,5 10,9 15,8 
Дослідження 2,1 2,9 1,9 
Загалом 20,55 28,0 38,2 

Джерела: Звіт міністерства фінансів України щодо виконання Державного бюджету в 2002, 
2003, 2004 років., оцінки ІЕД  

2.3.3 Загальний рівень субсидій лісовому господарству 

В цілому обсяги субсидій лісовому господарству є незначними, причому з них 
переважна більшість надана у формі загальних послуг. Таблиця 2.7 
підсумовує вищевикладене. 

Таблиця 2.7 
Лісове господарство: загальний обсяг субсидування у 2002-2004 роках, млн. грн. 

 2002 2003 2004 

 
млн. 
грн. 

% 
всього 

млн. 
грн. 

% 
всього 

млн. 
грн. 

% 
всього 

Трансферти 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Податкові видатки  0,8 3,9 0,6 2,2 0,5 1,2 
Надання або закупівля 
товарів та послуг державою 

20,6 96,1 28,0 97,8 38,2 98,8 

Квазі-фіскальна діяльність 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Інша підтримка  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидії загалом 21,4 100,0 28,6 100,0 38,7 100,0 

Джерело: оцінки ІЕД 

2.4 Очікувані зміни режиму торгівлі для лісового 
господарства внаслідок вступу України до СОТ 

Доступ до ринку: Висока частка імпорту товарів лісового господарства 
(A02) в режимі вільної торгівлі пояснює відносно незначне скорочення 
середньоарифметичного сукупного тарифу, яке очікується після вступу 
України до СОТ. За оцінками рівень сукупного тарифу зменшиться на 60%, 
тоді як середньоарифметичний тариф ННС впаде на 59%, а повний тариф на 
81% (Таблиця 2.8). Скорочення ставки ННС тарифу, зваженого на величину 
імпорту, очікується з 2,0% до 1,3%, або приблизно на одну третину. 

Очікувана зміна тарифів включатиме лише одну галузеву ініціативу, а саме 
ініціативу “Деревина”, яка стосується лісового господарства (А02). Ця 
ініціатива передбачає зниження тарифів на майже третину теперішнього 
імпорту галузі з поточної середньоарифметичної ставки 3.3% до нульового 
рівня. 
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Таблиця 2.8 
Лісове господарство: очікувана зміна тарифів внаслідок вступу до СОТ 

  Тариф 2002 
року 

Очікуваний 
тариф 

Абсолютне 
зменшення 

Відносне 
зменшення 

середньоарифметична ставка 
сукупного тарифу 2.9 1.2 1.7 60% 

у тому числі     

пільгова (ННС) ставка 3.1 1.3 1.8 59% 

повна ставкаa 6.9 1.3 5.6 81% 

ставка сукупного тарифу, 
зваженого на імпорт 

1.8 1.2 0.6 35% 

у тому числі     

пільгова (ННС) ставка 2.0 1.3 0.7 33% 

повна ставкаa 4.2 1.3 2.9 69% 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, проекти законів №7354 та №7181, оцінки 
ІЕД 

Примітка: 
а  В даному випадку мова йде про зниження повної ставки тарифу по відношенню до країн 
– членів СОТ, з якими Україна на сьогодні не має угоди про ННС, і, відповідно, торгівля 
відбувається із застосуванням повної ставки мита. Припускається, що після вступу України 
до СОТ торгівля з такими країнами відбуватиметься за режимом ННС 

Таблиця 2.9 
Лісове господарство: очікувані зміни у тарифах внаслідок приєднання до галузевої ініціативи  

Ініціатива 
ННС тариф 
2002 року, 

% 

Галузева 
ініціатива 
щодо 

тарифу, % 

Різниця 
Частка 

імпорту, % 
Коментар 

Деревина 3,3 0,0 3,3 29,3 Зниження 

Джерела: Митні тарифи, Міністерство економіки, розрахунки ІЕД  

Внутрішня підтримка: Очікується, що вступ до СОТ призведе до 
мінімального скорочення субсидування лісового господарства, якщо такий 
вплив на галузь взагалі матиме місце. Більшість субсидій цьому сектору - це 
надання послуг, що призводить до дуже незначного викривлення торгівлі, й, 
відповідно, за Угодою про субсидії та компенсаційні заходи, не підлягає 
скороченню. 
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3 Рибне господарство (A03) 
Таблиця 3.1 
Рибне господарство: окремі економічні показники 

     2000 2001 2002 2003 
Випуск  млн. гривень 730 671 540 609 

% загального випуску 0,2 0,1 0,1 0,1 
% випуску промисловості     

Додана вартість % ВВП 0,1 0,1 0,1 0,1 
Додана вартість/випуск  % 31,0 32,3 28,5 25,0 
Структура доданої вартості:      
 Оплата праці найманих працівників 34,5 45,2 58,4 52,6 
 Валовий прибуток, змішаний доход 42,5 18,4 38,3 55,9 
 Податки за виключенням субсидій  
на виробництво та імпорт 

 
% доданої вартості сектора

23,0 36,4 3,2 -8,6 

Зайнятість тисяч осіб 31 28 26 23 
  % всього зайнятих 0,2 0,2 0,2 0,2 
Середня заробітна плата гривень 147 204 242 291 
Експорт млн. гривень 124 71 57 52 
  % загального експорту 0,1 0,1 0,0 0,0 
  % випуску сектора 17,0 10,6 10,6 8,5 
Імпорт млн. гривень 368 454 622 697 
 % загального експорту 0,4 0,4 0,5 0,5 
 % випуску сектора 50,4 67,7 115,2 114,4 
Експорт/імпорт індекс 0,3 0,2 0,1 0,1 

Джерело: Державний комітет статистики України, ІЕД 

3.1 Огляд 
Україна успадкувала від Радянського Союзу чималу галузь рибного 
господарства з розвиненою інфраструктурою, що створює необхідні 
передумови для майбутнього розвитку рибного господарства. Україна 
виловлює рибу у відкритих морях, Чорному та Азовському морях, внутрішніх 
водосховищах. Розвиваються прісноводні та морські підприємства з 
розведення риби, а також рибопереробні підприємства та підприємства з 
переробки морепродуктів. Україна володіє найбільшою в Європі системою 
штучних водойм, до якої належать прісні озера, загальна площа яких 
перевищує 2230 кв. км, але сьогодні їх потенціал використовується на 20-
25%. 

Ловля риби в Чорному та Азовському морях та прісних водоймах, розведення 
риби, а також імпорт риби є основними джерелами її постачання на 
внутрішній ринок. Обсяги імпорту риби значно зросли у 2000-2003 роках та 
досягнули майже 65% від сукупного обсягу її реалізації на внутрішньому 
ринку. Майже весь обсяг відповідного імпорту (99%) припадає на морожену 
рибу. Українські підприємства, які виловлюють рибу за межами 
територіальних вод України (у далеких відкритих морях), продають більшу 
частину (до 80%) свого вилову у відповідних районах рибного промислу39. 

                                       
39  Огляд рибного господарства України, 2004 рік: Eurofish, 

http://www.eurofish.dk/indexSub.php?id=1894. 
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У 2003 році загальний вилов риби у Світовому Океані, Чорному та 
Азовському морях, внутрішніх водосховищах та водоймах, де розводиться 
риба склав приблизно 260 тисяч тонн. 

Майже 80-90% риби, виловленої у водоймах, де розводиться риба, та 
внутрішніх водоймах, продається свіжою, а решта засолюється та 
закопчується. Приблизно 70-80% риби, виловленої в басейнах Азовського та 
Чорного морів (хамса, сардина, шпроти), реалізується засоленою та 
закопченою, близько 10% переробляється на рибні консерви, решта 10% 
(хамса, сіра кефаль, судак) продається свіжою або мороженою. 

Частка продукції рибного господарства в загальному обсязі виробництва в 
Україні становить приблизно 0,1%, як й відповідна частка рибного 
господарства у ВВП, причому витрати на оплату праці найманих працівників 
у доданій вартості галузі є найбільшими. 

В рибному господарстві було зайнято більше 45 000 спеціалістів було 
зайнято у секторі протягом звітного періоду. Разом з тим загальна кількість 
рибалок коливається в межах 500 000 – 1 млн. осіб. Рибне господарство є 
особливо важливою діяльністю для економіки берегових регіонів. 

Галузь рибного господарства України є досить суттєво інтегрованою у світову 
систему торгівлі. Відношення обсягу експорту сектора до його випуску 
становило 17% у 2000 році, причому цей показник скоротився до 9% у 2003 
році (Таблиця 3.1). Однак відношення імпорту до загального обсягу випуску 
сектора є в кілька разів більшим: цей показник зріс з 50% у 2000 році до 
114% у 2003 році. 

Структура експорту та імпорту мають спільні риси. Серед країн-імпортерів 
домінували ті товари, який обкладаються митом за повною ставкою. Росія та 
інші країни, з якими укладено угоди про вільну торгівлю (країни СНД) 
втратили значну частку ринку України. Регіональна орієнтація експорту 
українського рибного господарства є подібною. Більше 50% експорту риби 
припадає на країни, де з української риби справляється мито по повній 
ставці. 

Таблиця 3.2 
Рибне господарство: торгівля товарами 

 2000 2001 2002 
 млн. дол. 

США 
% всього 

млн. дол. 
США 

% всього 
млн. дол. 
США 

% всього 

Експорт       
Режим вільної
торгівлі 

1,1 5,0 5,3 23,0 4,8 35,0 

 у тому числі       
Російська Федерація 0,5 2,0 2,6 11,0 1,7 13,0 

Інші країни СНД 0,2 1,0 0,2 1,0 0,3 2,0 
Країни Балтії* 0,4 2,0 2,6 11,0 2,7 20,0 

Торгівля за режимом
ННС 

8,8 37,0 3,9 17,0 2,9 22,0 

у тому числі       
ЄС-15 6,7 28,0 1,9 8,0 0,6 4,0 

Нові країни-члени
ЄС-5

1,3 5,0 1,1 5,0 1,4 10,0 

Країни Азії 0,5 2,0 0,4 2,0 0,3 2,0 
Країни Америки 0,2 1,0 0,5 2,0 0,6 4,0 
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Таблиця 3.2 (продовж.) 
Рибне господарство: торгівля товарами 

 2000 2001 2002 
 млн. дол. 

США 
% всього 

млн. дол. 
США 

% всього 
млн. дол. 
США 

% всього 

Торгівля за повною
ставкою тарифу 

13,9 58,0 13,7 60,0 5,7 43,0 

Всього 23,8 100,0 22,9 100,0 13,4 100,0 
Імпорт       
Режим вільної
торгівлі 

22,8 35 25,0 32 11,8 17 

 у тому числі       
Російська Федерація 15,1 23 13,2 17 3,2 5 

Інші країни СНД 0,1 0 0,1 0 0,0 0 
Країни Балтії* 7,6 12 11,7 15 8,5 12 

Торгівля за режимом
ННС 

5,9 9 4,8 6 7,1 10 

у тому числі       
ЄС-15 3,3 5 3,0 4 4,6 6 

Нові країни-члени
ЄС-5

0,0 0 0,1 0 0,1 0 

Країни Азії 0,3 0 0,1 0 0,4 1 
Країни Америки 2,2 3 1,5 2 2,0 3 

Торгівля за повною
ставкою тарифу 

37,0 56 48,2 62 52,2 73 

Всього 65,7 100% 77,9 100% 71,1 100 

Джерело: База даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 

Примітка: * Певні види продукції рибного господарства виключені з режиму вільної торгівлі з 
Литвою 

3.2 Тарифи 
Таблиця 3.3 
Рибне господарство: середньоарифметичні тарифи  

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 9,3 21,2 34,6 38,8 21,4 43,6 40,4 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 5,5 24,0 25,3 30,4 20,1 30,3 28,1 

повна ставка 12,0 25,6 43,7 48,8 26,4 55,3 51,2 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

Незважаючи на те, що Україна є нетто-імпортером риби, а внутрішнє 
виробництво є надзвичайно обмеженим, ставки імпортних тарифів на товари 
рибної промисловості є високими. Зокрема, тарифна ставка ННС становила 
28,1% у 2002 році, що є майже вчетверо більше, ніж та, яка застосовувалась 
у 1996 році. Підвищення середньоарифметичної повної тарифної ставки було 
теж значним – з 12,0% у 1996 році до 51,2% у 2002 році. Відповідно, 
середньоарифметичний сукупний тариф на продукцію рибного господарства 
виявився також високим, досягнувши 40,4% у 2002 році. 
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Таблиця 3.4 
Рибне господарство: тарифи, зважені на величину імпорту 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 7,9 29,0 35,8 65,4 16,0 27,9 30,3 

В тому числі        
пільгова (ННС) ставка 5,0 34,8 25,4 46,8 18,7 20,0 21,5 

повна ставка 10,1 34,8 45,3 82,8 19,2 35,4 38,4 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

Примітка: тарифи зважені на величину загального імпорту без виокремлення торговельних 
режимів 

Як пільгова (ННС), так і повна ставка тарифу, зваженого на величину 
імпорту, зросли з 1996 року. У 2002 році вони складали відповідно 21,5% та 
38,4%. 

3.3 Субсидії 
У 2002-2004 роки більшість субсидій рибному господарству надавались у 
формі державного надання послуг та шляхом накопичення податкової 
заборгованості, тоді як податкові пільги залишались незначними. Субсидії 
рибній промисловості не регулюються Уругвайською угодою про сільське 
господарство (УСГ) (див. Додаток 1 до УСГ щодо застосування її до певних 
продуктів). 

3.3.1 Податкові витрати 

Найбільшою пільгою у рибній промисловості було звільнення від сплати ПДВ 
(див. Таблицю 3.5), як, наприклад, звільнення імпорту риби та рибної 
продукції з Світового океану, здійснюваного українськими суднами, які 
зареєстровані у Державному реєстрі суден, тощо. Деяке субсидування також 
відбувалось у формі накопичення податкової заборгованості. 

Таблиця 3.5 
Рибне господарство: податкові витрати, млн. грн. 

 2002 2003 2004 
Податкові пільги:    
ПДВ н/д н/д 26.87 
Податкова заборгованість 5,90 5,02 2,04 
Загальні податкові витрати 1,5 1,3 27,4 

Джерело: Розрахунки ІЕД за даними звіту Державної податкової адміністрації  

3.3.2 Надання та закупівля товарів або послуг державою 

Як і в лісовому господарстві, фінансування рибної промисловості 
відбувається, головним чином, за рахунок коштів державного бюджету через 
надання загальних послуг. Державний комітет рибного господарства під 
керівництвом Міністерства аграрної промисловості нещодавно розширив 
фінансування таких заходів державної підтримки (Таблиця 3.6). 
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Таблиця 3.6 
Рибне господарство: надання або закупівля товарів та послуг державою, млн. грн. 

 2002 2003 2004 
Дослідницькі роботи  0,87 2,77 1,64 
Навчальні програми та школи 11,56 13,97 16,66 
Заходи захисту 20,37 34,31 45,21 
Заходи селекції 0,35 1,34 2,00 
Всього 33,14 52,39 65,51 

Джерело: Розрахунки ІЕД за даними звітів Державного казначейства про виконання 
Державного бюджету за 2002, 2003, 2004 роки 

3.3.3 Загальний обсяг субсидування 

Українська рибна промисловість – це сектор, рівень субсидування якого є 
дуже низьким. Якщо субсидії й надаються, то вони, в основному, полягають у 
зменшенні ставки ПДВ чи звільнення від сплати ПДВ, а також заходах 
державної підтримки (Таблиця 3.7). 

Таблиця 3.7  
Рибне господарство: загальний обсяг субсидування  

 2002 2003 2004 

 
млн. 

гривень 
% 

всього 
млн. 

гривень 
% 

всього 
млн. 

гривень 
% 

всього 

Трансферти 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Податкові видатки 1,5 4,3 1,3 2,4 27,4 29,5 
Надання або закупівля товарів 
та послуг державою 

33,1 95,7 52,4 97,6 65,5 70,5 

Квазі-фіскальна діяльність  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Інша підтримка доходів та/ або 
цін 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всього 34,6 100,0 53,7 100,0 92,9 100,0 

Джерело: розрахунки ІЕД  

3.4 Очікувані зміни режиму торгівлі для рибного 
господарства внаслідок вступу України до СОТ 

Доступ до ринку: Вступ України до СОТ, як очікується, призведе до 
зниження середньоарифметичного сукупного тарифу на рибу та рибні 
продукти з поточних 40,4% до 3,6%, тобто на 71%. (В абсолютному вимірі 
це означає скорочення ставки тарифу на 36,8 відсоткові пункти). Зменшення 
середньоарифметичних пільгової (ННС) та повної ставок тарифу буде 
однаково суттєвим – на 85% та 92% відповідно. Скорочення буде значним й 
для тарифів, зважених на імпорт. Зокрема, пільгова (ННС) ставка тарифу, 
зваженого на імпорт, скоротиться на 87% з 21,5% до 2,8%. 
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Таблиця 3.8 
Рибне господарство: очікувана зміна тарифів внаслідок вступу до СОТ 

  Тариф 2002 
року 

Очікуваний 
тариф 

Абсолютне 
зменшення 

Відносне 
зменшення 

Середньоарифметична ставка 
сукупного тарифу 

40,4 3,6 36,8 91% 

у тому числі     

пільгова (ННС) ставка 28,1 4,3 23,8 85% 

повна ставкаa 51,2 4,3 46,9 92% 

Ставка сукупного тарифу, 
зваженого на імпорт 30,3 2,3 28,0 92% 

у тому числі     

пільгова (ННС) ставка 21,5 2,8 18,7 87% 

повна ставкаa 38,4 2,8 35,6 93% 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, проекти законів №7354 та №7181, оцінки 
ІЕД 

Примітка: 
а   В даному випадку мова йде про зниження повної ставки тарифу по відношенню до країн – 
членів СОТ, з якими Україна на сьогодні не має угоди про ННС, і, відповідно, торгівля 
відбувається із застосуванням повної ставки мита. Припускається, що після вступу України 
до СОТ торгівля з такими країнами відбуватиметься за режимом ННС 

Внутрішня підтримка: Очікується, що вступ до СОТ не спричинить 
значного зменшення субсидування рибного господарства, оскільки більшість 
субсидій цьому секторові надаються у формі державного надання послуг, що 
спричинює лише незначні викривлення торгівлі. Згідно з Угодою про субсидії 
та компенсаційні заходи такі субсидії не підлягають скороченню. 
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4 Харчова промисловість (A07) 
Таблиця 4.1  
Харчова промисловість: окремі економічні показники 

     2000 2001 2002 2003 
Випуск  млн. гривень 48892 64810 68973 84470 

% загального випуску 11,3 12,4 12,0 12,3 
% випуску промисловості 20,9 23,4 22,9 23,2 

 % реального зростання 23,0 18,0 8,0 20,0 
Додана вартість % ВВП 7,8 7,7 7,9 8,2 
Додана вартість/випуск  % 27,3 24,2 25,8 25,8 
Структура доданої вартості:      

 
30,9 26,3 24,7 25,5 

 15,0 24,8 27,6 28,6 
 

% доданої вартості сектора 

54,1 48,9 47,6 45,9 
Зайнятість тисяч осіб 518 485 464 445 
 % всього зайнятих 3,8 3,8 3,8 3,8 
Середня заробітна плата гривень 281 364 423 496 
Експорт млн. гривень 7775 7780 8961 12246 
 % загального експорту 7,3 6,9 7,2 7,9 
 % випуску сектора 15,9 12,0 13,0 14,5 
Імпорт млн. гривень 3456 5005 4903 6701 
 % загального експорту 3,5 4,6 4,3 4,5 
 % випуску сектора 7,1 7,7 7,1 7,9 
Експорт/імпорт індекс 2,2 1,6 1,8 1,8 

Джерело: Державний комітет статистики України, оцінки ІЕД 

4.1 Огляд 
Харчова промисловість – важливий сектор економіки України, на який 
припадає біля 12% всього загального обсягу виробництва української 
економіки та приблизно 23% випуску промисловості за останні роки (див. 
Таблицю 4.1). У цьому секторі функціонує більше 9000 підприємств, 
приблизно 25% яких є великими та середніми. 90% харчової продукції 
виготовляється саме в цьому секторі, тоді як решта - сільськогосподарськими 
підприємствами40. Стабільне зростання доданої вартості галузі дозволило 
зберегти частку харчової промисловості у ВВП незмінною на рівні 8%. 
Зайнятість в секторі скоротилась, що призвело до збільшення валової 
доданої вартості в розрахунку на одну зайняту особу. Темпи зростання 
випуску та доданої вартості значно перевищували темпи зростання 
економіки в цілому. Утримуючі середньорічні темпи зростання реального 
випуску на рівні 17% у 2000-2003 роках, харчова промисловість є однією з 
галузей, що найшвидше зростає, в першу чергу завдяки виробництву напоїв. 

Найбільший внесок у стрімке зростання харчової промисловості мають 
виробництво напоїв, завдяки якому пояснюється 20% зростання у 2001 році, 
молока та молочної продукції (16,6%), а також м’яса та м’ясопродуктів 

                                       
40  OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), (2004): Achieving 

Ukraine’s Agricultural Potential. Stimulating Agricultural Growth and Improving Rural Life, 
Paris http://www.oecd.org/dataoecd/39/31/34031855.pdf. 
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(10,4%). На тютюнові вироби припадає 8,4% зростання, а на хліб та 
хлібобулочні вироби, цукор, кондитерську продукцію та чай разом 29,8%. 

Кількість зайнятих в галузі знизилась з 518 000 осіб у 2000 році до 445 000 
осіб у 2003 році. Рівень зайнятості у капіталомістких секторах, таких як 
виробництво напоїв, тютюнових виробів та на олійно-екстракційних заводах, 
є нижчим порівняно з середнім значенням для секторів харчової галузі. 
Середня заробітна плата в харчовій галузі перебуває на рівні середньої 
заробітної плати в економіці в цілому. 

Таблиця 4.2 
Харчова промисловість: торгівля товарами 

 2000 2001 2002 
 млн. 

дол. США 
% всього 

млн. 
дол. США 

% всього 
млн. 

дол. США 
% всього 

Експорт       
Режим вільної
торгівлі 

725,31 64,0 822,00 65,0 914,21 67,0 

 у тому числі       
Російська
Федерація

583,66 52,0 651,79 52,0 627,48 46,0 

Інші країни СНД 104,04 9,0 117,99 9,0 223,99 16,0 
Країни Балтії* 37,62 3,0 52,22 4,0 62,73 5,0 

Торгівля за
режимом ННС 

371,31 33,0 394,55 31,0 401,55 29,0 

у тому числі       
ЄС-15 170,75 15,0 160,01 13,0 172,64 13,0 

Нові країни-
члени ЄС-5

44,62 4,0 91,48 7,0 59,64 4,0 

Країни Азії 41,42 4,0 40,46 3,0 38,24 3,0 
Країни Америки 14,46 1,0 10,69 1,0 11,19 1,0 

Торгівля за
повною ставкою
тарифу 

28,72 3,0 40,63 3,0 53,62 4,0 

Всього 1125,35 100,0 1257,18 100,0 1369,37 100,0 
Імпорт       
Режим вільної
торгівлі 

125,15 27,0 222,02 30,0 205,83 26,0 

 у тому числі       
Російська
Федерація

79,97 17,0 123,53 17,0 138,29 17,0 

Інші країни СНД 31,21 7,0 75,85 10,0 42,67 5,0 
Країни Балтії* 13,97 3,0 22,64 3,0 24,87 3,0 

Торгівля за
режимом ННС 

306,09 66,0 453,91 62,0 545,16 68,0 

у тому числі       
ЄС-15 159,50 34,0 195,65 27,0 228,25 29,0 

Нові країни-
члени ЄС-5

25,78 6,0 49,54 7,0 57,50 7,0 

Країни Азії 23,48 5,0 28,64 4,0 65,33 8,0 
Країни Америки 92,48 20,0 169,26 23,0 182,45 23,0 

Торгівля за
повною ставкою
тарифу 

33,07 7,0 57,27 8,0 47,70 6,0 

Всього 464,31 100,0 733,19 100,0 798,69 100,0 

Джерело: база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 

Примітка: * Певні види продукції сільського господарства виключені з режиму вільної торгівлі 
з Литвою та Латвією 
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Якщо порівняти величину харчової промисловості України з галузями інших 
країн у 2001 році, наприклад Естонією, Словаччиною, Польщею, Чехією, то 
масштаби галузей цих країн є дуже схожими, особливо, що стосується 
обсягів випуску, кількості зайнятих, тощо (OECD, 2004). 

Харчова галузь належить до тих секторів, які експортують значну частку 
своєї продукції: в середньому галузь експортує близько 12-16% всього 
випуску, а в деяких секторах – 50% (наприклад, олійно-жирова 
промисловість). Імпорт також помірно зростав протягом звітного періоду. 

Більшість імпорту товарів харчової промисловості надходить з країн, з якими 
Україна має угоди про режим нації найбільшого сприяння (ННС). Серед 
імпортерів лідирують ЄС-15 та Америка. На країни, з якими укладено угоди 
про вільну торгівлю, припадає в середньому третина всього імпорту харчової 
продукції в Україну. Серед них Росія займає позицію лідера. 

Що стосується експорту, то на країни, з яким Україна має угоди про вільну 
торгівлю, припадає більше 60% всього експорту харчової продукції України, 
причому більше половини експорту відвантажено до Росії. На країни режиму 
ННС припадає приблизно третина загального експорту галузі. Протягом 
звітного періоду частка експорту до країн, для яких діють повні тарифи, 
залишалась на низькому рівні. 

4.2 Тарифи 
Таблиця 4.3 
Харчова промисловість: середньоарифметичні тарифи  

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 18.7 27.5 37.7 43.4 48.0 53.1 53.4 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 22.7 36.7 46.5 54.7 60.1 66.8 67.2 

повна ставка 48.2 41.1 91.4 95.3 108.9 116.8 117.1 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

Харчова промисловість характеризується найвищим рівнем тарифного 
захисту в Україні. Середньоарифметичний тариф режиму ННС на продукцію 
харчової промисловості постійно підвищувався з 1996 року і досягнув 67,2% 
у 2002 році. Повний тариф був майже вдвічі вищим і складав 117,1% у 2002 
році. Оскільки більше чверті імпорту припадає на країни, з якими Україна має 
угоди про вільну торгівлю, сукупний середньоарифметичний імпортний 
тариф на харчову продукцію був дещо нижчим і становив 53,4% у 2002 році.  

Таблиця 4.4 
Харчова промисловість: тарифи, зважені на величину імпорту 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 22.8 34.2 35.3 39.3 35.3 37.3 41.9 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 27.6 45.1 43.3 51.1 46.0 48.7 54.7 

повна ставка 59.7 56.1 87.7 70.7 62.8 66.7 73.8 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

Примітка: тарифи зважені на величину загального імпорту без виокремлення торговельних 
режимів 
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Тариф ННС на харчову продукцію, зважений на імпорт, досягнув 54,7% у 
2002 році, тоді як повна ставка тарифу, зваженого на імпорт, становила 
73,8%. 

4.3 Субсидії 
Протягом 2002-2004 років субсидії харчовій промисловості надавались у 
формі податкових видатків, державного надання послуг та через механізми 
цінової підтримки. 

4.3.1 Податкові витрати  
Усі субсидії харчовій промисловості в категорії податкові витрати надавались 
у формі податкових пільг. Однак величина наданих пільг не досягала рівня, 
який є характерним для сільського господарства України. 

Заходи “жовтої скриньки” 

Податок на прибуток підприємств: операції з продажу продукції дитячого 
харчування, виготовленої в Україні, звільняються від оподаткування 
податком на прибуток41. 

Податок на додану вартість: операції з продажу української продукції 
дитячого харчування молочним кухням та спеціалізованим магазинам 
звільняються від оподаткування ПДВ42. 

Акцизний збір: операції з експорту алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів, розрахунки за якими відбуваються в іноземній валюті, звільнено від 
обкладання акцизним збором (за умови, що експортні надходження 
зараховуються на банківські рахунки в іноземній валюті). Деякі операції, як 
продаж коньяку та етилового спирту, обкладаються акцизним збором за 
нульовою ставкою або звільнені від сплати акцизного збору. 

Таблиця 4.5 
Харчова промисловість: податкові витрати, млн. гривень 

 2002 2003 2004 
Податкові пільги    
Заходи “жовтої скриньки”:    
Податок на прибуток підприємств 1,4 1,8 1,5 
ПДВ: дитяче харчування 3,5 3,2 3,0 
Акцизний збір 113,7 160,3 167,2 
Заборгованість за податками  388,4 317,7 93,8 
Всього 216,5 245,4 195,3 

Джерело: Розрахунки ІЕД за даними звіту Державної податкової адміністрації 

4.3.2 Надання та закупівля товарів або послуг державою 

Заходи “зеленої скриньки” 

Фінансування дослідницьких програм в окремих галузях сектору: 
витрати з бюджету на дослідження фінансують витрати на експериментальні 
розробки та прикладні дослідження, наукові дослідження в рамках 
державних та міжгалузевих програм, загальні дослідження, які здійснюють 

                                       
41  Див Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” в редакції за 28 грудня 

1994 року. 
42  Див Закон України “Про ПДВ” в редакції за 27 липня 1997 року. 
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наукові установи, а також дослідження, що стосуються окремих видів 
продукції та продуктів харчування. 

Таблиця 4.6 
Харчова промисловість: надання або закупівля товарів та послуг державою, млн. грн. 

 2002 2003 2004 

Заходи “зеленої скриньки”:    

Дослідження та розвиток 0,2 0,3 0,3 

Всього 0,2 0,3 0,3 

Джерело: Розрахунки ІЕД за даними звітів Державного Казначейства про виконання 
Державного бюджету за 2002, 2003, 2004 роки 

4.3.3 Інша підтримка доходів та/або цін 

Заходи “жовтої скриньки”: 

Цукор: Що стосується субсидування, то винятковим прикладом 
субсидування української харчової промисловості є цукор. Виробництву 
білого цукру надаються значні субсидії. У червні 1999 року Законом України 
№ 758 “Про державне регулювання виробництва та реалізації цукру” 
встановлено новий режим ціноутворення, який передбачає визначення квоти 
на продаж цукру та мінімальних цін на цукровий буряк та цукор в межах 
квоти. Загальна національна квота розподіляється між регіонами, а потім між 
цукровими заводами та підприємствами, які вирощують цукровий буряк. 
Насправді величина квоти та встановлені ціни не змінювались з 2002 року43. 
Таким чином, споживачі субсидують виробництво цукру, сплачуючи вищі 
ціни (див. Таблицю 4.7)44. 

Таблиця 4.7  
Харчова промисловість: інша підтримка доходів та/або цін, млн. грн. 

 2002 2003 2004 
Заходи цінової підтримки 601,0 743,0 н/д 
Всього 601,0 743,0 н/д 

Джерело: OECD (2004b),45 розрахунки ІЕД 

4.3.4 Загальний обсяг субсидій 
За винятком цукрової галузі, харчова промисловість не отримувала значних 
субсидій з боку уряду. Більшість субсидій складали трансферти від 
споживачів до виробників цукру, які склали 80% усіх субсидій у харчову 
промисловість. Рівень субсидування залишався доволі стабільним протягом 
періоду. 

                                       
43  Постанова КМУ №1977 “Про державне регулювання виробництва та реалізації цукру”, 25 

грудня 2002 року (зі змінами). 
44  Для оцінки заходів ринкової та цінової підтримки див. Додаток С. 
45  OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), (2004b): Producer and 

Consumer Support Estimates, OECD Database 1986-2003, 
http://www.oecd.org/dataoecd/42/57/32429179.xls. 



 57 
 

Таблиця 4.8 
Харчова промисловість: загальний обсяг субсидування, млн. гривень 

 2002 2003 2004 

 млн.грн. 
% 

всього 
млн.грн. 

% 
всього 

млн.грн. 
% 

всього 
Трансферти 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Податкові видатки 216,5 26,5 245,4 24,8 195,3 20,8 
Надання або закупівля товарів 
та послуг державою 

0,2 0,02 0,3 0,03 0,3 0,03 

Квазі-фіскальна діяльність 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Інша підтримка доходів та цін 601,0 73,5 743,0 75,2 743,0 79,2 

Всього 817,7 100,0 988,7 100,0 938,6 100,0 

Джерело: розрахунки ІЕД 

4.4 Очікувані зміни режиму торгівлі для харчової 
промисловості внаслідок вступу України до СОТ 

Переговори в рамках вступу України до СОТ щодо торгівлі харчовою 
продукцією відбуваються на основі Уругвайської угоди про сільське 
господарство (УСГ). УСГ стосується як харчової, так і сільськогосподарської 
продукції. Тому як і для товарів сільського господарства, переговори України 
та країн-членів робочої групи СОТ про торгівлю харчовою продукцією 
відбуваються за чотирма основними категоріями: доступ до ринку, експортні 
субсидії, внутрішня підтримка та санітарні та фітосанітарні заходи (СФЗ). 

Доступ до ринку: Україна погодилась повністю перейти до застосування 
адвалорних імпортних тарифів після вступу до СОТ за винятком тих товарів, 
які обкладаються акцизним збором. Період впровадження знижених 
українських тарифів, як очікується, розпочнеться відразу після вступу до 
СОТ46 (для деяких тарифних ліній - до 2010 року). Після завершення цього 
періоду максимальний тариф для харчової продукції має становити не більше 
20%, крім чутливих для України товарів, таких як цукор, соняшникова олія 
тощо (див. Таблицю 4.9). 

Таблиця 4.9  
Харчова промисловість: зміни у деяких тарифах за режимом ННС в результаті вступу до СОТ 

 
Ставка тарифу за режимом 
ННС станом на 2003, % 

Очікувана ставка тарифу, 
% 

Різниця 

Цукор 108 50 58 

Соняшникова олія 263 30 233 

Джерело: Митний тариф, Міністерство економіки, розрахунки ІЕД 

В цілому, членство у СОТ, як очікується, призведе до зниження імпортних 
тарифів на товари харчової промисловості на 82%, якщо взяти 
середньоарифметичний сукупний тариф: ставка тарифу знизиться з 53,4% 
до 9,5%, а пільгова (ННС) ставка тарифу, зваженого на імпорт, зменшиться 
на 78%. 

                                       
46  Спочатку переговори передбачали, що тарифи буде знижено протягом 2001-2005 років з 

кількома винятками. Однак, затягнення переговорів означає, що скоріш за все зниження 
Україною тарифів відбудеться відразу після вступу до СОТ. 
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Таблиця 4.10 
Харчова промисловість: очікувана зміна тарифів внаслідок вступу до СОТ 

  Тариф 2002 
року 

Очікуваний 
тариф 

Абсолютне 
зменшення 

Відносне 
зменшення 

середньоарифметична ставка 
сукупного тарифу 

53.4 9.5 43.9 82% 

у тому числі     

     пільгова (ННС) ставка 67.2 12.8 54.4 81% 

     повна ставкаa 117.1 12.8 104.3 89% 

ставка сукупного тарифу, 
зваженого на імпорт 41.9 8.9 33.0 79% 

у тому числі     

     пільгова (ННС) ставка 54.7 12.0 42.7 78% 

     повна ставкаa 73.8 12.0 61.8 84% 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, проекти законів №7354 та №7181, оцінки 
ІЕД 

Примітка: 
а  В даному випадку мова йде про зниження повної ставки тарифу по відношенню до країн 
– членів СОТ, з якими Україна на сьогодні не має угоди про ННС, і, відповідно, торгівля 
відбувається із застосуванням повної ставки мита. Припускається, що після вступу України 
до СОТ торгівля з такими країнами відбуватиметься за режимом ННС 

Зменшення тарифів частково відбудеться за рахунок приєднання до 
галузевих ініціатив. Товари харчової промисловості підпадають під дію двох 
галузевих ініціатив: “Дистильований спирт” та “Хімія”. Для галузевої 
ініціативи “Дистильований спирт” процес досягнення зв’язаних імпортних 
тарифів є складнішим, ніж для більшості інших ініціатив, і складається з двох 
етапів. На першому етапі, який розпочинається відразу після приєднання до 
СОТ, зберігаються специфічні тарифи. На другому етапі, який 
розпочинається через 3 роки після набуття членства в СОТ, імпортні тарифи 
зв’язуються на рівні нульової ставки. Хоча для товарів, які належать до 
галузевої ініціативи “Дистильований спирт”, таке скорочення тарифів буде 
значним, для харчової промисловості загалом скорочення є набагато менш 
суттєвим, оскільки лише незначна частка цієї продукції імпортується (1.7% 
всього імпорту товарів харчової промисловості). 

Таблиця 4.11 
Харчова промисловість: очікувані зміни у тарифах внаслідок приєднання до галузевих 
ініціатив 

Тариф відповідно до 
галузевої ініціативи, % 

Ініціатива 
Тариф 

режиму ННС у
2002 році, % Відразу після

вступу 
Після 3 років 
членства 

Різниця 
Частка 
імпорту,

% 
Коментар 

Дистильований 
спирт Н/д н/д 0,0 н/д 1,7 Зменшення 

Хімія 3,4 6,5 6,5 -3,1 0,0 Не обмежує 

Джерело: Митний тариф, Міністерство економіки, розрахунки ІЕД 

Інша галузева ініціатива – “Хімія” – має свої особливості, оскільки не 
передбачає зв’язування імпортних тарифів на нульовому рівні. Зв’язана 
ставка тарифу у цьому випадку складає 6.5%, що перевищує тариф режиму 
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ННС в межах даних тарифних ліній. Тому ця ініціатива зараз не є 
обмежуючою для харчової промисловості. 

Експортні субсидії: Україна зобов’язалася не застосовувати експортні 
субсидії для харчових продуктів 

Внутрішня підтримка: УСГ регулює торгівлю продукцією харчової 
промисловості та сільського господарства. Тому все, що було вище сказано 
про переговори щодо сільського господарства, є чинним й для внутрішньої 
підтримки харчової промисловості. Протягом 2002-2004 років більша частина 
внутрішньої підтримки харчовій промисловості надавалась або у формі 
податкових видатків, або через заходи підтримки цукрової промисловості 
(регулювання цін та тарифна квота). Ці заходи належать до жовтої скриньки, 
й відповідно є предметом переговорів та зниження в рамках СОТ. 

СФЗ: СФЗ мають бути науково обґрунтованими. Україна має переглянути 
свої епізоотичні правила, які є суворішими порівняно з тими, які 
застосовуються в країнах – членах СОТ, або ж представити їх наукове 
підтвердження. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ ІІІ  
ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 



5 Видобування вугілля та торфу (A04) 
Таблиця 5.1 
Видобуток вугілля та торфу: окремі економічні показники  

     2000 2001 2002 2003 
Випуск млн. гривень 11555 12798 12654 13438 

% загального випуску 2,7 2,4 2,2 1,9 
% випуску промисловості 4,9 4,6 4,2 3,7 

 % реального зростання а 6,0 3,0 2,0 6,0 
Додана вартість % ВВП 1,5 1,7 1,8 1,6 
Додана вартість / випуск  % 22,6 27,1 32,1 32,0 
Структура доданої вартості:      
 Оплата праці найманих працівників 113,1 91,7 99,9 99,1 
 Валовий прибуток, змішаний доход 7,7 28,9 18,5 15,2 
 Податки за виключенням  

субсидій на виробництво та імпорт 

% доданої 
вартості сектора 

-20,7 -20,7 -18,4 -14,3 

Зайнятість е Тисяч осіб 395 371 351 339 
  % всього зайнятих 2,9 2,9 2,9 2,9 
Середня заробітна плата е Гривень 339 458 554 681 
Експорт млн. гривень 391 645 523 503 
  % загального експорту 0,4 0,6 0,4 0,3 
  % випуску сектора 3,4 5,0 4,1 3,7 
Імпорт млн. гривень 1502 1796 1104 2515 
  % загального імпорту 1,5 1,6 1,0 1,7 
  % випуску сектора 13,0 14,0 8,7 18,7 
Експорт/Імпорт Індекс 0,3 0,4 0,5 0,2 

Джерело: Державний комітет статистики, ІЕД 

Примітка: a реальне зростання добувної промисловості, яка включає видобування вугілля та 
торфу (A04), виробництво вуглеводнів (A05) та виробництво неенергетичних 
матеріалів (A06) 

  e оцінка на базі інформації 2004 року 

5.1 Огляд 
У 2000-2003 роках на видобуток вугілля та торфу припадало 2-3% 
загального обсягу виробництва, 4-5% промислового виробництва та 2% ВВП. 
Частка доданої вартості в галузі складає приблизно 30%. Основна частина 
доданої вартості розподіляється серед найманих працівників як заробітна 
плата, у той час як прибуток приблизно дорівнює величині чистих субсидій 
уряду.  

Видобування вугілля все ще вважається стратегічним сектором української 
економіки. В Україні близько 30% електроенергії виробляється з 
енергетичного вугілля, а коксівне вугілля використовується як важливий 
фактор виробництва у надзвичайно важливій для економіки сталеливарній 
галузі, оскільки на сталеливарну галузь припадає близько 18% 
промислового виробництва та приблизно 30% українського експорту (див 
A14). 

Реструктуризація вугільної галузі, яка вже давно на часі, є особливо 
складною задачею, як і в багатьох інших країнах. Особливо проблему в 
галузі становить система стосунків, що пов’язана з робочою силою, внаслідок 
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відсутності відповідних стимулів для управління. В минулому заробітна плата 
робітникам та службовцям часто виплачувалась невчасно і не повною мірою. 
У свою чергу, професійні спілки лобіювали збільшення державної допомоги, 
ще більше втягуючи уряд у діяльність галузі без вирішення нагальних 
проблем. Поки що гарно організовані великі підприємці вдало запобігали 
будь-якій конкуренції в галузі чи іноземним інвестиціям. Сама галузь 
видобування вугілля залишалося майже нереформованою. Успадковані з 
радянських часів структури та державна власність та значне адміністративне 
втручання Міністерства палива та енергетики (МПЕ) зберігаються ще й досі. 
Ця ситуація особливо вражає, якщо згадати, що внутрішнє виробництво не 
може задовольнити потреби національної промисловості, які постійно 
зростають. Відповідно до цього зростає імпорт вугілля та вугільної продукції. 
Сьогодні не можна точно визначити, чи зможе українське вугілля успішно 
конкурувати без державної допомоги з імпортом з Російської Федерації чи 
Польщі. Однак недавнє підвищення цін на вугілля та вугільну продукцію на 
світовому ринку може виявитися позитивним в контексті перспектив 
видобутку вугілля в Україні. 
Таблиця 5.2 
Видобування вугілля та торфу: торгівля товарами 

 2000 2001 2002 
 млн. дол. 

США 
% всього 

млн. дол. 
США 

% всього 
млн. дол. 
США 

% всього 

Експорт       
Режим вільної торгівлі 6,81 10 14,29 13 11,37 12 
 у тому числі       

Російська Федерація 0,05 0 0,02 0 0,08 0 
Інші країни СНД 6,11 9 14,08 13 11,29 12 

Країни Балтії 0,65 1 0,20 0 0,01 0 
Торгівля за режимом ННС 59,01 89 96,42 87 86,13 88 
у тому числі       

ЄС-15 2,69 4 10,42 9 6,66 7 
Нові країни-члени ЄС-5 17,55 27 23,33 21 14,86 15 

Країни Азії 0,32 0 6,81 6 12,47 13 
Країни Америки 0,00 0 1,40 1 0,12 0 

Торгівля за повною
ставкою тарифу 

0,16 0 0,14 0 0,23 0 

Всього 65,98 100 110,85 100 97,73 100 
Імпорт       
Режим вільної торгівлі 202,91 77 246,84 85 180,84 87 
 у тому числі       

Російська Федерація 202,91 77 246,74 85 180,52 87 
Інші країни СНД 0,00 0 0,09 0 0,32 0 

Країни Балтії 0,00 0 0,00 0 0,00 0 
Торгівля за режимом ННС 59,34 23 44,04 15 26,37 13 
у тому числі       

ЄС-15 0,68 0 0,35 0 0,37 0 
Нові країни-члени ЄС-5 53,36 20 40,91 14 25,77 12 

Країни Азії 0,00 0 0,68 0 0,00 0 
Країни Америки 5,30 2 2,09 1 0,22 0 

Торгівля за повною
ставкою тарифу 

0,05 0 0,00 0 0,00 0 

Всього 262,30 100 290,87 100 207,22 100 

Джерело: База даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 
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Більша частина вугілля та торфу імпортується в Україну згідно угод про 
вільну торгівлю. В загальному об’ємі імпорту галузі частка такого імпорту 
зросла з 77% у 2000 році до 87% у 2002 році. В свою чергу, важливість 
торговельного режиму ННС переважно з новими країнами–членами ЄС-5 
зменшилась, а частка їх імпорту скоротилась з 23% у 2000 році до 13% у 
2002 році. Російська Федерація є єдиним найбільшим торгівельним 
партнером в цій сфері, на який припадало 87% імпорту у 2002. 

Торгівля за режимом ННС є важливою для українського експорту вугільної та 
торф’яної продукції (див Таблицю 5.2), оскільки на цей режим припадало 
приблизно 88% експорту відповідних товарів протягом 2000-2002 років. 
Експорт за режимом вільної торгівлі коливався в межах 10% - 13% протягом 
цього періоду. Покупці української вугільної та торф’яної продукції 
знаходяться переважно у країнах СНД (крім Російської Федерації), країнах – 
нових членах ЄС та Азії. Однак в цілому Україна залишається нетто-
імпортером вугілля та торфу. 

5.2 Тарифи 
Таблиця 5.3 
Видобування вугілля та торфу: середньоарифметичні тарифи 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

повна ставка 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

Імпорт вугілля та торфу здійснюється переважно з зон вільної торгівлі, що 
створені між країнами СНД та з країн, які застосовують режим ННС у торгівлі 
з Україною. На імпорт вугілля та торфу з цих країн існувала нульова проста 
середня ставка з 1996 по 2003 рік, що означало нульову ставку сукупного 
тарифу. Однак середньоарифметичний повний тариф залишався незмінним 
на рівні 8,3% протягом всього зазначеного періоду. 

Тарифи, зважені на величину імпорту, в галузі видобування вугілля та торфу 
були нульовими для режимів вільної торгівлі та ННС, починаючи з 1996 року, 
і дорівнювали 10,0% для торговельного режиму за повним тарифом. 

Таблиця 5.4 
Видобування вугілля та торфу: тарифи, зважені на величину імпорту 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

повна ставка 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

Примітка: тарифи зважені на величину загального імпорту без виокремлення торговельних 
режимів  
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5.3 Субсидії 
Вугледобувна галузь отримує значну державну допомогу. Уряд хоче 
забезпечити низькі ціни на вугілля та утримати певні обсяги випуску. 
Державна допомога надається через (1) прямі трансферти виробникам для 
покриття витрат виробництва у випадку, якщо витрати перевищують ціну 
вугілля, виробленого підприємством; (2) заборгованість зі сплати податків та 
(3) капітальні видатки та надання інших видів послуг. 

5.3.1 Трансферти коштів 

Урядова програма “Українське вугілля” (2001)47 закладає рамки для прямих 
державних трансфертів вугільним підприємствам. Щорічні трансферти 
визначаються Законом України “Про Державний бюджет України”. У 2004 
році величина трансфертів з Державного бюджету вугледобувним 
підприємствам різко зросла (Таблиця 5.5). 

Таблиця 5.5 
Видобування вугілля та торфу: трансферти коштів, млн. грн. 

  2002 2003 2004 
Державна допомога на покриття 
собівартості 

930 831 1602 

Всього 930 831 1602 

Джерело: Звіти Державного казначейства про виконання бюджету 

У 2002-2003 роках48 кошти, призначені для надання державної підтримки 
вугледобувним підприємствам, були розподілені відповідно до порядку, 
розробленого КМУ49. Порядок передбачає, що державна підтримка на 
капітальні інвестиції надається тоді, якщо дане підприємство має значні 
виробничі запаси кондиційного вугілля, але відчуває нестачу фінансових 
засобів для розширення виробництва (якщо реконструкція такого 
підприємства є економічно доцільною). Така підтримка фінансується з 
Державного бюджету. Дана процедура не застосовується до прибуткових 
підприємств, або до підприємств, які повинні бути підготовлені до ліквідації. 
Державна підтримка для компенсації витрат на виробництво товарного 
вугілля надається на основі планових доходів від продажу. Державна 
підтримка надається безпосередньо підприємствам на покриття витрат із 
собівартості продукції. З цією метою, МПЕ визначає планову собівартість 
товарної вугільної продукції та величину видатків та капітальні інвестиції на 
підставі наступної інформації: 

• галузеві нормативи (затверджених виробничих потужностей, 
нормативів навантаження на очисні та підготовчі вибої, норм витар 
праці, матеріальних та енергетичних ресурсів тощо)50; 

                                       
47  Постанова КМУ “Про затвердження Програми “Українське вугілля”” № 1205 від 19 

вересня 2001 р. 
48  До 1 січня 2002 року надання державної допомоги вугледобувній галузі визначалося 

постановою Кабінету Міністрів України № 26 від 6 січня 1999 р. 
49  Постанова КМУ "Про затвердження Порядку визначення та надання державної підтримки 

вугледобувним підприємствам" № 1733 від 27 грудня 2001 р. 
50  Надаються державними холдинговими компаніями, виробничими об'єднаннями і 

підприємствами. 
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• необхідність здійснення організаційно-технічних заходів для 
підвищення продуктивності праці та зниження виробничих витрат. 

Планова собівартість товарної вугільної продукції та обсяг витрат, що 
покриваються за рахунок власного доходу, визначаються для кожного 
підприємства на основі встановленого МПЕ завдання з виробництва товарної 
вугільної продукції, виконання якого має забезпечувати максимальну 
економічну ефективність. 

Для визначення обсягів виробництва товарної продукції МПЕ щороку 
затверджує показники якості вугілля. Галузева комісія, утворена МПЕ, 
здійснює оцінку діяльності підприємств на підставі економічних показників; 
оцінки виробничого потенціалу; фінансових планів підприємств та 
результатів конкурсу бізнес-планів щодо капітальних вкладень. 

У 2004 році державна підтримка вугледобувним підприємствам на часткове 
покриття витрат із собівартості продукції незалежно від форм власності 
розподілялася відповідно до порядку, затвердженого КМУ51 (2003). 

Державна підтримка на часткове покриття витрат із собівартості продукції 
надається, якщо продукцію підприємства включено до балансу попиту та 
пропонування вітчизняного вугілля, що складається МПЕ, та підприємство 
зобов'язується в разі одержання такої підтримки забезпечити підвищення 
ефективності видобутку вугілля. Державна підтримка надається після 
перевірки економічних показників підприємства, та за умови, що обсяг 
товарної вугільної продукції у прогнозованих цінах реалізації не покриває 
витрат на виробництво. При розрахунку обсягу державної підтримка 
беруться до уваги собівартість та ціни реалізації за попередній рік. 

5.3.2 Податкові витрати 

Вугільні підприємства часто функціонували за умов м’яких бюджетних 
обмежень, і однією з форм державної підтримки була можливість відкладати 
сплату податків, тобто накопичувати податкову заборгованість. Динаміка 
величини податкової заборгованості у вугільній галузі наведена у Таблиці 
5.652. 

Таблиця 5.6 
Видобування вугілля та торфу: податкові витрати, млн. грн. 

  2002 2003 2004 

Податкова заборгованість 1524 1834 1962 

Всього податкових витрат 384 376 937 

Джерело: Державна податкова адміністрація, оцінки ІЕД 

5.3.3 Надання та закупівля товарів або послуг державою 

З Державного бюджету фінансуються також інші види підтримки вугільної 
галузі. Зокрема, всі витрати на розробки та дослідження, прикладні розробки 

                                       
51  Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання і визначення обсягів державної 

підтримки вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості 
продукції, а також будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку 
кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу" № 1311 від 21 вересня 2003 р. 

52  Ще одним способом податкової підтримки є надання пільг зі сплати податків у рамках 
спеціальних режимів оподаткування у СЕЗ та на ТПР. На жаль, поки що відсутня 
інформація щодо величини цих податкових пільг. 
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в галузі, витрати на охорону праці затверджуються відповідним законом про 
бюджет. Капітальні видатки та кошти на реструктуризацію вугільних шахт 
також передбачаються у Державному бюджету. 

Реструктуризація: Порядок розподілу коштів на реструктуризацію 
вугільних підприємств був схвалений КМУ (2002)53. Цей порядок визначає 
напрямки використання коштів, включаючи: 

• забезпечення доробки підготовлених гірничими роботами запасів 
вугілля (покриття витрат із собівартості товарної вугільної продукції); 

• підготовку до ліквідації підприємств (розв'язання екологічних проблем, 
створення безпечних умов праці); 

• скорочення чисельності працівників відповідно до норм, встановлених 
Державним комітетом будівництва та архітектури (2002)54; 

• підготовку до передачі чи списання запасів вугілля; 

• передачу об'єктів соціальної інфраструктури; 

• інвентаризацію земельних ділянок; 

• виконання заходів щодо охорони навколишнього природного 
середовища. 

Розподіл коштів відповідно до цього порядку здійснюється МПЕ за 
погодженням з Міністерством економіки і Міністерством фінансів. 

Капітальні видатки: Капітальні інвестиції вугільним шахтам розподіляються 
відповідно до порядку, затвердженого КМУ (2003)55. Процедура 
фінансування капітальних інвестицій за рахунок державних коштів 
(включаючи ліквідацію вугільних шахт) була розроблена КМУ у 2001 р.56 Цей 
порядок є обов’язковим для всіх інвестиційних проектів незалежно від форми 
власності підприємства за умови, що інвестиції здійснюються цілком чи 
частково за рахунок коштів Державного бюджету. Державна підтримка 
вугільним та торфодобувним підприємствам у 2004 році на реконструкцію та 
технічне переобладнання надавалася на підставі порядку, визначеного КМУ 
(2003)57, як вже було описано вище щодо трансферту коштів. Капітальні 
видатки у 2002 та 2003 роках були здійснені з врахуванням Постанови КМУ 
(2001)58 як описано вище. 

                                       
53  Постанова КМУ “Про затвердження Порядку фінансування вугледобувних підприємств, які 

повинні бути підготовлені до ліквідації” № 223 від 28 лютого 2002 р. 
54  Наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури “Про затвердження 

Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки” №13 від 
19 липня 2002 р. 

55  Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання і визначення обсягів державної 
підтримки вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості 
продукції, а також будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку 
кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу" № 1311 від 21 вересня 2003 р. 

56  Постанова КМУ №1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування 
капітального будівництва” від 27 грудня 2001 р. 

57  Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання і визначення обсягів державної 
підтримки вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості 
продукції, а також будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку 
кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу" № 1311 від 21 вересня 2003 р. 

58  Постанова КМУ "Про затвердження Порядку визначення та надання державної підтримки 
вугледобувним підприємствам" № 1733 від 27 грудня 2001 р. 
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Проекти, що підлягають фінансуванню з Державного бюджету, відбираються 
згідно відповідної Постанови КМУ59. Якщо капітальні інвестиції фінансуються 
з державного бюджету, конкурс інвестиційних проектів проводиться в три 
етапи. 

I-й етап: підприємства, що прагнуть отримати бюджетні кошти для 
фінансування своїх інвестиційних проектів, подають пропозиції до галузевих 
міністерств. МПЕ вибирає проекти на підставі пріоритетів та економічної 
оцінки. 

II-й етап: галузеве міністерство подає пропозиції, що перемогли на конкурсі, 
до Міністерства економіки, яке в свою чергу визначає, які проекти доцільно 
фінансувати з Державного бюджету. Після цього Міністерство економіки 
надсилає визначені таким чином проекти до Міністерства фінансів та просить 
врахувати ці проекти при підготовці проекту Державного бюджету на 
наступний рік. 

III-й етап: Міністерство економіки у 20-денний термін після затвердження 
Державного бюджету України на відповідний рік, виходячи з передбачених у 
ньому видатків на фінансування державних капітальних вкладень, проводить 
остаточний конкурсний відбір інвестиційних проектів з числа тих, що 
пройшли відбір на попередньому етапі. Підприємства, які отримали 
капітальні інвестиції, вказуються у відповідних постановах КМУ. 

Таблиця 5.7 
Видобування вугілля та торфу: надання або закупівля товарів та послуг державою, млн. грн. 

  2002 2003 2004 

Видатки на реструктуризацію  508 622 676 

Капітальні видатки  25 1113 1341 
Інші, включаючи науково-дослідницькі 
розробки та дослідження, охорона праці та 
виплата допомоги 

126 199 236 

Всього  659 1934 2254 

Джерело: Звіти Державного казначейства про виконання бюджету 2002, 2003 та 2004 років 

5.3.4 Загальний обсяг субсидування 

Таблиця 5.8 
Видобування вугілля та торфу: загальний обсяг субсидування, млн. грн. 

 2002 2003 2004 

 
млн. грн.% всьогомлн. грн.

% 
всього 

млн. грн.
% 

всього 

Трансферти коштів 
930 47 831 26 1602 33 

Податкові видатки 384 19 376 12 937 20 
Надання або закупівля товарів
та послуг державою 

659 33 1934 62 2254 47 

Квазі-фіскальна діяльність        

Інша підтримка доходу чи ціни        

Всього субсидій 1973 100 3141 100 4793 100 

                                       
59  Постанова КМУ №2145 “Про Порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору 

інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету” від 25 
листопада 1999 р. 
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Уряд надає значну підтримку вугільній галузі. Підтримка вугільної галузі 
різко зросла протягом 2002-2004 років. Уряд покривав різницю між цінами та 
собівартістю збитковим підприємствам, фінансував капітальні видатки та 
дозволяв підприємствам мати податкову заборгованість. Витрати на 
капітальні видатки найбільше зросли з 2002 по 2004 роки. Загалом, субсидії 
цій галузі зросли з 1973 млн. грн. (2002) до 4793 млн. грн. (2004) (див 
Таблицю 5.8). 

5.4 Очікувані зміни режиму торгівлі для галузі 
видобування вугілля та торфу внаслідок вступу 
України до СОТ 

Доступ до ринку: Оскільки діюча ставка імпортного тарифу вже дорівнює 
нулеві, вступ України до СОТ не призведе до змін. 

Таблиця 5.9 
Видобування вугілля та торфу: очікувана зміна тарифів внаслідок вступу до СОТ 

  Тариф 2002 
року 

Очікуваний 
тариф 

Абсолютне 
зменшення 

Відносне 
зменшення 

середньоарифметична ставка 
сукупного тарифу 

0.0 0.0 0.0 0% 

у тому числі     
пільгова (ННС) ставка 0.0 0.0 0.0 0% 
повна ставкаa 8.3 0.0 8.3 100% 

ставка сукупного тарифу, 
зваженого на імпорт 0.0 0.0 0.0 100% 

у тому числі     
пільгова (ННС) ставка 0.0 0.0 0.0 0% 
повна ставкаa 10.0 0.0 10.0 100% 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, проекти законів №7354 та №7181, оцінки 
ІЕД 

Примітка: 
а  В даному випадку мова йде про зниження повної ставки тарифу по відношенню до країн 
– членів СОТ, з якими Україна на сьогодні не має угоди про ННС, і, відповідно, торгівля 
відбувається із застосуванням повної ставки мита. Припускається, що після вступу України 
до СОТ торгівля з такими країнами відбуватиметься за режимом ННС 

Внутрішня підтримка: У 2002-2004 роках між 40% та 60% загальних 
обсягів внутрішньої підтримки надавалися у формі прямих трансфертів та 
податкових видатків. Якщо дані субсидії будуть визначені як такі, що 
викривляють торгівлю, вони будуть скасовані згідно з правилами СОТ. 
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6 Виробництво вуглеводнів (A05) 
Таблиця 6.1 
Виробництво вуглеводнів: окремі економічні показники  

      2000 2001 2002 2003 

Випуск млн. гривень 7594 7784 7555 8390 
% загального 
випуску 

1,8 1,5 1,3 1,2 

% випуску 
промисловості 

3,3 2,8 2,5 2,3 

 % реального 
зростання а 6,0 3,0 2,0 6,0 

Додана вартість % ВВП 2,3 2,4 2,1 1,6 
Додана вартість / випуск  % 51,5 63,7 61,6 51,8 
Структура доданої вартості:     

 

Оплата праці найманих працівників % доданої 
вартості 
сектора 

12,5 10 13,4 16,1 

 

Валовий прибуток, змішаний доход % доданої 
вартості 
сектора 

59,9 59,3 59,8 58,8 

Податки за виключенням субсидій на
виробництво та імпорт % доданої 

вартості 
сектора 

27,7 30,7 26,8 25,1 

Зайнятість е Тисяч людей 50 47 45 43 

 % всього 
зайнятих 

0,4 0,4 0,4 0,4 

Середня заробітна плата е гривень 483 610 692 704 

Експорт млн. гривень 1239 871 1335 4273 
 % загального 

експорту 
1,2 0,8 1,1 2,8 

 % випуску 
сектора 

16,3 11,2 17,7 50,9 

Імпорт 
млн. гривень 24029 29311 31738 38863 

 % загального 
імпорту 

24,6 26,7 27,7 26,3 

 % випуску 
сектора 

316,4 376,6 420,1 463,2 

Експорт/Імпорт Індекс 0,1 0 0 0,1 

Джерело: Державний комітет статистики, ІЕД 

Примітка: a реальне зростання добувної промисловості, яка включає видобування вугілля та 
торфу (A04), виробництво вуглеводнів (A05) та виробництво неенергетичних 
матеріалів (A06) 

  e оцінка на базі інформації 2004 року 

6.1 Огляд 
Видобування вуглеводнів становить близько 1% загального обсягу 
виробництва, 3% промислового виробництва та 2% ВВП. Частка доданої 
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вартості у секторі коливається в межах 52-62%. Біля 60% доданої вартості 
складає прибуток підприємств, 13% виплачується працівникам, а на податки 
йде 27%. 

Галузь виробляє нафту та природний газ. Проте внутрішнє споживання 
перевершує внутрішнє виробництво, що, таким чином, посилює важливість 
імпорту вуглеводнів. Частка вуглеводнів у загальному імпорті сягала в 
середньому 26,5% протягом 2000-2003 років, що в 3-4 рази перевищує 
внутрішнє виробництво. Експорт вуглеводнів може бути прибутковим для 
національних виробників, оскільки, наприклад, видатки при видобуванні 
природного газу є нижчими від вартості імпортованого газу плюс транспортні 
видатки. Проте за міжнародними договорами між Росією та Україною остання 
зобов’язана не експортувати більше певних встановлених обсягів 
природного газу. Це обмеження підкріплюється встановленням експортного 
мита, яке робить експорт невигідним, якщо обсяги перевищують дозволену 
квоту. 
Таблиця 6.2 
Виробництво вуглеводнів: 

 2000 2001 2002 

 млн. дол. 
США 

% всього 
млн. дол. 
США 

% всього 
млн. дол. 
США 

% всього 

Експорт       
Режим вільної торгівлі 9,64 5 5,00 4 7,70 4 
 у тому числі       

Російська Федерація 0,08 0 0,12 0 0,00 0 
Інші країни СНД 9,56 5 4,87 4 7,70 4 

Країни Балтії 0,00 0 0,00 0 0,00 0 
Торгівля за режимом ННС 193,70 93 111,52 96 187,56 88 
у тому числі       

ЄС-15 16,60 8 2,02 2 29,18 14 
Нові країни-члени ЄС-5 85,35 41 99,50 85 113,58 53 

Країни Азії 4,61 2 5,60 5 4,48 2 
Країни Америки 0,00 0 0,00 0 0,51 0 

Торгівля за повною
ставкою тарифу 

6,01 3 0,00 0 17,12 8 

Всього 209,35 100 116,51 100 212,37 100 
Імпорт       
Режим вільної торгівлі 4423,42 100 5394,19 100 5952,40 100 
 у тому числі       

Російська Федерація 2984,05 67 2974,99 55 3732,28 63 
Інші країни СНД 1439,01 33 2419,20 45 2220,12 37 

Країни Балтії 0,36 0 0,00 0 0,00 0 
Торгівля за режимом ННС 0,08 0 0,03 0 0,01 0 
у тому числі       

ЄС-15 0,08 0 0,02 0 0,01 0 
Нові країни-члени ЄС-5 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

Країни Азії 0,00 0 0,00 0 0,00 0 
Країни Америки 0,00 0 0,01 0 0,00 0 

Торгівля за повною
ставкою тарифу 

0,00 0 0,10 0 0,00 0 

Всього 4423,50 100 5394,32 100 5952,41 100 
Джерело: База даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 

У 2000-2002 роках частка сектору в загальному експорті становила 1-2%. У 
2003 році ця частка в загальному обсязі експорту виросла до 3%, оскільки 
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НАК “Нафтогаз України” – основний видобувач вуглеводнів в Україні – почав 
активніше використовувати своє право експортувати природний газ. 
Оскільки НАК “Нафтогаз України” також перепродає природний газ, який 
залишився в надлишку від закупленого для внутрішнього споживання газу в 
Туркменістані, до певної міри цю діяльність можна назвати “ре-експортною”. 
Хоча галузь і нарощує експорт, але вона скоріше за все буде переважно 
орієнтованою на імпорт, оскільки Україна не має достатніх внутрішніх 
ресурсів для покриття попиту на вуглеводневе пальне. 

Вуглеводні імпортуються в Україну згідно угод про вільну торгівлю. Частка 
імпорту з Росії становила 62% у 2002 році, а решта імпорту припадає на інші 
країни СНД. 

Експорт вуглеводнів відбувається в основному (90%) за режимом ННС. 
Основними торговими партнерами виступають країни – нові члени ЄС–5. 
Експорт українських вуглеводнів до цих країн зріс з 41% у 2000 до 53% у 
2002 роках.  

6.2 Тарифи 
Таблиця 6.3 
Виробництво вуглеводнів: середньоарифметичні тарифи 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

В тому числі        
пільгова (ННС) ставка 13.1 13.1 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

повна ставка 13.1 13.1 13.1 4.4 4.4 4.4 4.4 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

Як і у випадку імпорту вугілля та торфу, імпорт вуглеводнів здійснюється з 
країн СНД, з якими Україна підписала угоди про вільну торгівлю, причому 
такі поставки йдуть переважно з Росії. Відповідно, повна ставка імпортного 
тарифу на рівні 4,4% у 2002 році не впливала на середньоарифметичний 
сукупний тариф в цьому секторі, який дорівнював нулеві. 

Пільгова (ННС) ставка тарифу, зваженого на імпорт, також була нульова у 
2002 році. 

Таблиця 6.4 
Виробництво вуглеводнів: тарифи, зважені на величину імпорту 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 8.9 8.9 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

повна ставка 8.9 8.9 8.9 3.0 3.0 3.0 3.0 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

Примітка: тарифи зважені на величину загального імпорту без виокремлення торговельних 
режимів  

6.3 Субсидії 
Компанії, що працюють у секторі виробництва вуглеводнів, не отримують 
прямих трансфертів з бюджету. Субсидії в основному надавались як 
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державна допомога при розвідці корисних копалин та іншій діяльності, в 
основному для проведенні досліджень. Україна - чистий імпортер вуглеводнів 
і великою мірою залежить в цьому від Росії. Це зумовлює бажання збільшити 
внутрішнє виробництво вуглеводнів, що може виражатись у підтримці 
видобування вуглеводнів на виснажених родовищах, а також у складних 
геологічних умовах. Також існує підтримка розвідки нових родовищ та іншої 
діяльності, яка може занепасти неефективного функціонування ринкових 
механізмів, що стосується, наприклад, дослідницької діяльності. 

6.3.1 Податкові видатки 

У 2003-2004 бюджет недоотримав податкові надходження від галузі 
виробництва вуглеводнів через спеціальний статус оподаткування прибутків, 
отриманих при виконанні угод про розподіл продукції. При виконанні цих 
угод гарантовано більший ніж зазвичай рівень амортизації капіталу60. Це 
правило також розповсюджено на родовища корисних копалин, витрати на 
розвідку, спорудження та розробку цих родовищ. 

Податкові витрати надавались підприємствам видобувної промисловості у 
формі зменшення податку на прибуток підприємств. До 2003 року 
підприємства отримували незначну допомогу, наприклад, можна було 
накопичувати фонди для ремонту капітальних фондів, придбаних до 1993 
року, і відносити ці фонди на видатки. Такі пільги не набували значних 
обсягів. Видатки на розвідку родовищ та їх облаштування (окрім буріння із 
метою видобування) також зараховувались як видатки. Ці пільги надаються 
відповідно до Закону “Про оподаткування підприємств”. 

Підприємства, що експлуатують родовища із складними геологічними 
умовами видобування або із виснаженими запасами, на 10 років 
звільняються від сплати зборів за геологічну розвідку за умови, якщо в 
результаті цього досягається видобування додаткових обсягів газу або 
нафти61. 

Третя форма податкових пільг у галузі мала форму податкової 
заборгованості, яка поступово зменшувалася протягом 2002-2004 років. 

Таблиця 6.5 
Виробництво вуглеводнів: податкові видатки, млн. грн. 

 2002 2003 2004 

 Податкові пільги 586 473 381 

Відстрочка ППП  24 68 63 

Плата за 
геологорозвідувальні 
роботи (звільнення) 

5 7 7 

Податкова заборгованість 558 398 311 
Податкові видатки 150 99 73 

Джерело: Пояснювальна записка до проекту бюджету 2004, 2005 роки, Державна податкова 
адміністрація, оцінка ІЕД 

                                       
60  Закон України “Про угоди про розподіл продукції”. 
61  Указ Президента “Про заходи залучення інвестицій для розробки родовищ із складними 

геологічними умовами видобування або із виснаженими запасами”. 
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6.3.2 Надання та закупівля товарів або послуг державою 

Державний бюджет містить програму “Розвиток мінерально-сировинної бази, 
в тому числі до-розвідка відкритих в Україні родовищ мідних руд”. Через цю 
програму без явного зазначення напрямків використання виділяються 
фонди, які спрямовуються на галузь видобування вуглеводнів, але ці кошти 
фактично йдуть для сфери розвідки родовищ копалин та проведення 
дослідницької діяльності. Ця програма передбачає видатки на фінансування 
виявлення пошуку родовищ корисних копалин, розвідувального буріння та 
геологічної розвідки. 

Таблиця 6.6 
Виробництво вуглеводнів: державне забезпечення/придбання товарів або послуг, млн. 
гривень 

 2002 2003 2004 

Дослідження 10 10 10 

Геологорозвідувальні роботи 116 105 133 
Інше 6 6 - 

Всього 132 121 144 

Джерело: Звіти Державного казначейства про виконання Державного бюджету 2002, 2003, 
2004 років, пояснювальна записка до проекту бюджету 2004 та 2005 років, Державна 
податкова адміністрація, оцінки ІЕД 

6.3.3 Загальний обсяг субсидування 

Галузь “видобування вуглеводнів” отримує підтримку у формі податкових 
витрат та прямих видатків на закупівлю товарів та послуг. Податкові витрати 
мають підтримувати видобування копалин на виснажених родовищах в 
Україні. Інші види допомоги спрямовуються на дослідницьку діяльність, а 
також на геологічну розвідку. Загальні обсяги субсидій доволі невеликі та 
припадають на період, що розглядається (Таблиця 6.7). 

Таблиця 6.7 
Виробництво вуглеводнів: загальний обсяг субсидування, млн. грн. 

 2002 2003 2004 

 
млн. дол. 
США 

% всього 
млн. дол. 
США 

% всього 
млн. дол. 
США 

% всього 

Трансферти 
- - - - -  

Податкові видатки 150 53 99 45 73 34 
Надання або закупівля
товарів та послуг державою 

132 47 121 55 144 66 

Квазі-фіскальна діяльність  - - - - - - 

Інша підтримка доходів
та/або цін 

- - - - - - 

Всього 282 100 220 100 217 100 

Джерела: Звіти Державного казначейства про виконання Державного бюджету 2002, 2003, 
2004 років 

6.4 Очікувані зміни режиму торгівлі для галузі 
виробництва вуглеводнів внаслідок вступу 
України до СОТ 

Доступ до ринку: Вступ до СОТ має призвести до зменшення тарифу на 
імпорт вуглеводнів з країн, які сьогодні обкладаються повною ставкою 
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тарифу. Однак практично жодних змін не відбудеться, оскільки весь імпорт 
вуглеводнів походить з країн СНД, та наразі діюча ставка дорівнює нулеві. 

Таблиця 6.8 
Виробництво вуглеводнів: очікувана зміна тарифів внаслідок вступу до СОТ 

  Тариф 2002 
року 

Очікуваний 
тариф 

Абсолютне 
зменшення 

Відносне 
зменшення 

середньоарифметична ставка 
сукупного тарифу 0.0 0.0 0.0 0% 

у тому числі     
пільгова (ННС) ставка 0.0 0.0 0.0 0% 
повна ставкаa 4.4 0.0 4.4 100% 

ставка сукупного тарифу, 
зваженого на імпорт 0.0 0.0 0.0 100% 

у тому числі     
пільгова (ННС) ставка 0.0 0.0 0.0 0% 
повна ставкаa 3.0 0.0 3.0 100% 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, проекти законів №7354 та №7181, оцінки 
ІЕД 

Примітка: 
а  В даному випадку мова йде про зниження повної ставки тарифу по відношенню до країн 
– членів СОТ, з якими Україна на сьогодні не має угоди про ННС, і, відповідно, торгівля 
відбувається із застосуванням повної ставки мита. Припускається, що після вступу України 
до СОТ торгівля з такими країнами відбуватиметься за режимом ННС 

Внутрішня підтримка: Субсидії галузі надаються або у формі податкових 
видатків (через податкову заборгованість), або у формі державного 
забезпечення/придбання товарів та послуг. Припускається, що вступ України 
до СОТ призведе до скорочення податкових видатків, що, в свою чергу, 
зменшить субсидування сектору на 30-50%. 
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7 Видобування неенергетичних матеріалів (A06) 
Таблиця 7.1 
Видобування неенергетичних матеріалів: окремі економічні показники  

      2000 2001 2002 2003 

Випуск млн. гривень 6892 7363 8976 10838 

% загального випуску 1,6 1,4 1,6 1,6 

% випуску промисловості 3,0 2,7 3,0 3,0 

 % реального зростання а 6,0 3,0 2,0 6,0 
Додана вартість % ВВП 1,4 0,9 1,2 1,3 

Додана вартість/випуск % 35,6 24,2 30,1 32,6 

Структура доданої вартості:     

 
Оплата праці 
найманих працівників

% доданої 57,2 79,3 61,8 56,8 

 
Валовий прибуток, 
змішаний доход 

вартості сектора 29,3 10,8 33,4 38,3 

Податки за 
виключенням 
субсидій на 
виробництво та 
імпорт 

 13,6 9,9 4,8 4,9 

Зайнятість е Тисяч людей 173 163 154 148 
 % всього зайнятих 1,3 1,3 1,3 1,3 

Середня заробітна плата е гривень 357 483 584 718 
Експорт млн. гривень 4104 3137 3071 3852 

 % загального експорту 3,9 2,8 2,5 2,5 

 % випуску сектора 59,5 42,6 34,2 35,5 

Імпорт  Млн. гривень 2937 2644 2004 3433 

 % загального імпорту 3 2,4 1,8 2,3 

 % випуску сектора 42,6 35,9 22,3 31,7 

Експорт/Імпорт Індекс 1,4 1,2 1,5 1,1 

Джерело: Державний комітет статистики, ІЕД 

Примітка: a реальне зростання добувної промисловості, яка включає видобування вугілля та 
торфу (A04), виробництво вуглеводнів (A05) та виробництво неенергетичних 
матеріалів (A06) 

  e оцінка на базі інформації 2004 року 

7.1 Огляд 
Видобування неенергетичних матеріалів – важливий сектор видобувної 
галузі, яка складається з видобування залізної руди та руд кольорових 
металів, мінеральних добрив, а також видобутку будівельного каменю та 
глин. Частка, що припадає на галузь видобування неенергетичних матеріалів 
істотно не змінювалась упродовж 2000-2003 років як для загального обсягу 
виробництва (2%), так і для промислового виробництва (3% виробництва). 
На галузь галу припадає 1% ВВП. Відношення доданої вартості до випуску в 
галузі видобування неенергетичних матеріалів дещо знизилось з 36% у 2000 
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році до 33% у 2003, відображаючи незначне збільшення витрат на проміжне 
споживання, а, отже, і певне погіршення технологічного стану виробництва. 

Компенсація працівникам у 2003 році становила 57% доданої вартості 
порівняно з 79% у 2001 році, що свідчить про скорочення видатків на робочу 
силу при видобуванні неенергетичних матеріалів. Прибутки зросли з 29% у 
2000 до 38% у 2003 роках, в основному за рахунок зменшення частки 
податкового навантаження. Частка чистих податків на виробництво та імпорт 
знизилася з 14% у 2000 році до 5% у 2003. 

Частка сектору у загальному експорті, а також частка експорту у випуску 
галузі зменшились наполовину впродовж 2000-2003 років. Також частка 
імпорту по відношенню до загального випуску галузі зменшилась з 2000 року 
до 2003 з 43% до 32%. Таким чином, сектор став більш закритим для інших 
ринків. Частково це відбулося за рахунок збільшення внутрішнього попиту 
на продукцію галузі, особливо на залізні руди, які є ключовою сировиною 
для зростаючого виробництва металів. Проте співвідношення експорту до 
імпорту залишалось більше 1, отже і досі цей сектор можна вважати 
експортно-орієнованим. 

Таблиця 7.2 
Видобування неенергетичних матеріалів: торгівля товарами 

 2000 2001 2002 
 млн. дол. 

США 
% всього 

млн. дол. 
США 

% всього 
млн. дол. 
США 

% всього 

Експорт       
Режим вільної торгівлі 65,28 11 83,06 15 84,14 15 
 у тому числі       

Російська Федерація 47,89 8 63,97 12 62,96 11 
Інші країни СНД 14,64 3 15,73 3 17,81 3 

Країни Балтії 2,75 0 3,36 1 3,37 1 
Торгівля за режимом ННС 500,96 88 452,05 83 470,08 84 
у тому числі       

ЄС-15 102,01 18 109,02 20 120,08 21 
Нові країни-члени ЄС-5 317,45 56 259,39 48 251,45 45 

Країни Азії 10,03 2 7,26 1 10,82 2 
Країни Америки 15,21 3 17,29 3 14,26 3 

Торгівля за повною
ставкою тарифу 

4,22 1 7,60 1% 5,09 1 

Всього 570,45 100 542,71 100 559,31 100 
Імпорт       
Режим вільної торгівлі 246,81 46 167,20 37 124,40 32 
 у тому числі       

Російська Федерація 237,78 45 155,11 34 113,56 29 
Інші країни СНД 8,48 2 11,31 2 10,16 3 

Країни Балтії 0,55 0 0,77 0 0,67 0 
Торгівля за режимом ННС 133,88 25 114,56 25 114,81 30 
у тому числі       

ЄС-15 16,72 3 10,82 2 9,09 2 
Нові країни-члени ЄС-5 33,38 6 35,33 8 27,49 7 

Країни Азії 49,34 9 52,97 12 55,14 14 
Країни Америки 25,49 5 3,23 1 15,99 4 

Торгівля за повною
ставкою тарифу 

152,09 29 174,48 38 146,96 38 

Всього 532,78 100 456,23 100 386,17 100 

Джерело: База даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 
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Експорт в основному спрямовувався до країн з торговим режимом ННС 
(84%), зокрема до ЄС та країн-нових членів ЄС, у той час як експорт у 
режимі вільної торгівлі складав 15% загального експорту і в основному 
спрямовувався до Росії (11% від загального експорту). У той же час, 
структура імпорту в секторі була мало чутливою до торгових угод. У 2002 
році приблизно рівні частки імпорту надходили від торгівлі у режимі вільної 
торгівлі (32%), ННС (30%) та повного тарифу (38%). Це може пояснюватись 
географічним розташуванням неенергетичних матеріалів, що імпортуються 
до України. 

7.2 Тарифи 
Середньоарифметичний тариф на імпорт сировинних неенергетичних 
матеріалів збільшився з 3,1% у 1996 році до 4.5% у 2001-2002 роках за 
рахунок збільшення тарифів у режимах ННС та повного тарифу. Враховуючи 
структуру імпорту, в якій частка торгівлі у режимі вільної торгівлі, а особливо 
частка Росії, зменшувалася, і у 2002 році частки у режимах вільної торгівлі, 
ННС та повного тарифу були рівними, можна зробити висновок, що тарифи 
демонструють неконкурентоспроможність російських виробників. Іншою 
інтерпретацією може бути нечутливість сектору до тарифів, оскільки попит 
на імпорт визначається географічним розміщенням природних копалин. 

Таблиця 7.3 
Видобування неенергетичних матеріалів:: середньоарифметичні тарифи 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 3.1 3.1 4.9 4.9 4.3 4.5 4.5 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 2.3 2.3 5.2 5.2 4.5 4.9 4.9 

повна ставка 6.4 6.4 8.8 8.8 7.7 7.9 7.9 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

Серед секторів галузі, до яких застосовувалися найвищі тарифи, можна 
виділити видобуток каміння, глин та піску. Тарифи було збільшено з 1,9% у 
1996 до 9,5% для імпорту в режимі ННС в 2001 році. Зростання 
середньоарифметичного тарифу в режимі ННС також відбулось завдяки 
зростанню тарифів на продукцію шахтного та кар’єрного видобутку. 

У той же час імпортні тарифи на товари хімічної промисловості, добрива та 
мінеральні речовини були зменшені з 5.9% у 1996-1998 роках до 2.3% у 
2001-2002 роках. Більшість інших тарифів на товари, що виробляються у 
секторах галузі, таких як залізна руда, руди кольорових металів та сіль, у 
1996-2002 роках залишились незмінними. 

Таблиця 7.4 
Видобування неенергетичних матеріалів: тарифи, зважені на величину імпорту 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.1 1.1 

повна ставка 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

Примітка: тарифи зважені на величину загального імпорту без виокремлення торговельних 
режимів 
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Пільгова (ННС) ставка тарифу, зваженого на імпорт, було незначною мірою 
протягом 1996-2002 років з 1,6% до 1,1%, тоді як повна ставка тарифу 
залишалась сталою на рівні 5,0%. 

7.3 Субсидії 
Ключовими формами субсидування галузі є податкові видатки та надання та 
закупівля державою товарів та послуг. 

7.3.1 Податкові витрати 

Податкові витрати є основною формою субсидування підприємств, що 
виробляють неенергетичні матеріали. Хоча деякі підприємства галузі мають 
податкову заборгованість, але її обсяг порівняно з іншими галузями є доволі 
низьким. Більшість пільг надавались як складова режиму СЕЗ, наприклад, за 
через Донецьку СЕЗ. Уряд України скасував СЕЗ на початку 2005 року. 

Таблиця 7.5 
Видобування неенергетичних матеріалів: податкові видатки, млн. грн. 

 2002 2003 2004 

Податкові пільги 98 140 270 
Податкова заборгованість 25 26 22 
СЕЗ 73 114 248 

Сукупні податкові видатки 79 119 252 

Джерела: Державна податкова адміністрація, звіти Міністерства економіки щодо основних 
показників діяльності СЕЗ та ТПР, оцінки ІЕД 

7.3.2 Надання та закупівля товарів або послуг державою 

Впродовж 2002-2004 років державне забезпечення в галузі виробництва 
неенергетичних матеріалів надавалось в основному для потреб 
реструктуризації. Одним з найбільших реципієнтів було колишнє державне 
підприємство “Укррудпром”, на яке припадало близько 70% випуску залізної 
руди в Україні. Іншими реципієнтами були підприємства, що добували залізні 
руди у Криворізькому басейні, а також підприємства, що добували сірку та 
інші копалини в західній Україні. 

Реструктуризація та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на 
залізорудних підприємствах: У державному бюджеті у 2002-2004 роках 
виділялися фонди для реструктуризації підприємств по видобуванню залізної 
руди. Фонди розподілялись на підставі спеціально прийнятих Постанов 
КМУ62. Реструктуризація супроводжувалась до закриттям низки 
неприбуткових шахт та виконання супровідних технічних, соціально-
економічних програм, а також програм охорони навколишнього середовища. 

На початку процесу приватизації “Укррудпрому” у 2004 році принципи 
надання коштів було змінено63. Зокрема, було передбачено додаткове 
фінансування з бюджету, яке спрямовуватиметься на фінансування гідро-
інженерних заходів безпеки в шахтах, а також на фінансування заходів 
технологічної безпеки для шахт та кар’єрів, які було або буде закрито. 

                                       
62  Постанова КМУ “Про фінансування витрат на реконструкцію залізорудних підприємств” № 

637 від 5.11.97; Постанова КМУ “Про подальшу реконструкцію залізорудних підприємств у 
криворізькому басейні” № 1847 від 23.11.98; Постанова КМУ “Про спеціальний режим 
реконструкції залізорудних підприємств” № 258 від 2.03.98.  

63  Закон України “Про особливості приватизації Укррудпрому” № 1677-IV від 9.04.04. 
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Таблиця 7.6 
Видобування неенергетичних матеріалів: надання або закупівля товарів та послуг державою, 
млн. грн. 

 2002 2003 2004 
Реструктуризація 7 15 11 
Ліквідація наслідків надзвичайних 
ситуацій 

12 23 23 

Всього 19 38 34 

Джерело: Звіти Державного казначейства про виконання Державного бюджету 2002, 2003, та 
2004 років 

7.3.3 Загальний обсяг субсидування 

Субсидії, які надаються підприємствам, що виробляють неенергетичні 
матеріали, наведено у Таблиці 7.7. Приблизно 80% субсидій галузі упродовж 
2002-2004 років надавалися у формі податкових видатків, в першу чергу за 
рахунок СЕЗ. 

Таблиця 7.7 
Видобування неенергетичних матеріалів: загальний обсяг субсидування, млн. грн. 

 2002 
 

2003 2004 

 

млн. дол. 
США 

% 
всього 

млн. 
дол. 
США 

% 
всього 

млн. 
дол. 
США 

% 
всього 

Трансферти 0 0 0 0 0 0 
Податкові видатки 79 80 119 76 252 88 
Надання або закупівля
товарів та послуг державою 

19 20 38 24 34 12 

Квазі-фіскальна діяльність  0 0 0 0 0 0 
Інша підтримка доходів
та/або цін 

0 0 0 0 0 0 

Всього 98 100 157 100 286 100 

7.4 Очікувані зміни режиму торгівлі для галузі 
виробництва неенергетичних матеріалів 
внаслідок вступу України до СОТ 

Доступ до ринку: Очікується, що вступ України до СОТ спричинить 
зменшення скорочення середньоарифметичного сукупного тарифу на імпорт 
неенергетичних матеріалів приблизно 41%. Найсуттєвішим буде зменшення 
повної ставки тарифу (на 51%), оскільки країни, торгівля з якими 
відбувається за повною ставкою тарифу, займають ключове місце в 
зовнішній торгівлі України неенергетичними матеріалами. Що стосується 
тарифів, зважених на імпорт, то зменшення пільгової (ННС) ставки на 3% є 
дуже незначним порівняно зі зменшенням повної ставки на 79%. 
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Таблиця 7.8 
Видобування неенергетичних матеріалів: очікувана зміна тарифів внаслідок вступу до СОТ 

  Тариф 2002 
року 

Очікуваний 
тариф 

Абсолютне 
зменшення 

Відносне 
зменшення 

середньоарифметична ставка 
сукупного тарифу 

4.5 2.7 1.8 41% 

у тому числі     

пільгова (ННС) ставка 4.9 3.9 1.0 20% 

повна ставкаa 7.9 3.9 4.0 51% 

ставка сукупного тарифу, 
зваженого на імпорт 2.3 0.7 1.5 67% 

у тому числі     

пільгова (ННС) ставка 1.1 1.1 0.0 3% 

повна ставкаa 5.1 1.1 4.0 79% 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, проекти законів №7354 та №7181, оцінки 
ІЕД 

Примітка: 
а  В даному випадку мова йде про зниження повної ставки тарифу по відношенню до країн 
– членів СОТ, з якими Україна на сьогодні не має угоди про ННС, і, відповідно, торгівля 
відбувається із застосуванням повної ставки мита. Припускається, що після вступу України 
до СОТ торгівля з такими країнами відбуватиметься за режимом ННС 

У СОТ існує лише одна галузева ініціатива, яка стосується галузі даної галузі, 
а саме “Хімія”. Ця ініціатива передбачає зв’язану ставку на рівні 6,5%. Таким 
чином, галузева ініціатива не матиме впливу на імпорт неенергетичних 
матеріалів, для яких поточний тариф становить 3.7%. До того ж галузева 
ініціатива стосується незначної частки імпорту сектору (0.3%). 

Таблиця 7.9 
Видобування неенергетичних матеріалів: очікувана зміна у тарифах внаслідок приєднання до 
галузевої ініціативи 

Ініціатива 
ННС тариф у 
2002 році, % 

Галузева 
ініціатива щодо 
тарифу, % 

Різниця 
Частка імпорту, 

% 
Коментар 

Хімія 
3,7 6,5 -2,8 0,3 

не 
обмежуюча 

Джерело: Митний тариф, Міністерство економіки, розрахунки ІЕД 

Внутрішня підтримка: Очікується, що рівень субсидування сектору може 
скоротитися на 80% завдяки скороченню податкових видатків, перш за все, 
за рахунок скасування СЕЗ. 
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8 Текстильна та шкіряна промисловість (A08) 
Таблиця 8.1  
Текстильна та шкіряна промисловість: окремі економічні показники 

     2000 2001 2002 2003 
Випуск млн. гривень 8384 8941 9648 10806 

% загального 
випуску 

1,9 1,7 1,7 1,6 

% випуску 
промисловості 

3,6 3,2 3,2 3,0 

 % реального 
зростання 36,0 14,0 0,0 4,0 

Додана вартість % ВВП 1,1 1,1 1,1 1,0 
Додана вартість / випуск  % 22,4 25,2 26,3 24,7 
Структура доданої вартості:      

 
Оплата праці найманих працівників % доданої 

вартості сектора 
40,4 40,5 44,5 47,4 

 
Валовий прибуток, змішаний доход % доданої 

вартості сектора 
24,3 31,2 39,6 39,5 

 Податки за виключенням  
субсидій на виробництво та імпорт 

% доданої 
вартості сектора 

35,3 28,3 15,9 13,1 

Зайнятість Тисяч людей 262 230 186 156 
  % всього зайнятих 1,9 1,8 1,5 1,3 
Середня заробітна плата гривень 162 219 259 323 
Експорт млн. гривень 3806 4425 4532 5070 
  % загального 

експорту 
3,6 3,9 3,6 3,3 

  % випуску 
сектора 

45,4 49,5 47,0 46,9 

Імпорт млн. гривень 5376 6132 7260 5795 
  % загального 

імпорту 
5,5 5,6 6,3 3,9 

  % випуску 
сектора 

64,1 68,6 75,2 53,6 

Експорт/Імпорт Індекс 0,7 0,7 0,6 0,9 

Джерело: Державний комітет статистики, ІЕД 

8.1 Огляд 
Текстильна та шкіряна промисловість включає широке коло галузей, 
починаючи з в’язальних фабрик та виробництва килимів та доріжок і 
закінчуючи виробництвом одягу та взуття. Ця галузь залишається в Україні 
досить нерозвинутою, і її внесок в економічний розвиток є обмеженим. 
Більше того, відносна важливість галузі з часом зменшується, про що 
свідчить зменшення частки випуску легкої промисловості в загальному та 
галузевому випуску. Таким чином, у 2000 році на продукцію текстильної та 
шкіряної промисловості припадало 1,9% загального обсягу вироблених 
товарів та послуг та 3,6% промислового виробництва; у 2003 році ці цифри 
зменшились відповідно до 1,6% та 3,0%. Ця негативна тенденція була 
послаблена позитивною реструктуризацією сектору та стабільною часткою 
доданої вартості галузі у ВВП. Відношення доданої вартості до випуску має 
тенденцію до зростання. В структурі доданої вартості компенсації робітникам 
займають найбільшу частину, а валовий прибуток та змішаний доход 
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займають наступне за величиною місце. Структура доданої вартості 
змінюється з часом на користь робітників, та дещо менше підприємців. 
Кількість працівників, зайнятих у секторі, є досить невеликою, ледь досягає 
2% від загальної робітничої сили і знижується з часом. Разом із зростанням 
відношення доданої вартості до випуску це свідчить про те, що в галузі йде 
реструктуризація, поліпшуються технології та переорієнтація на менш 
працеінтенсивні типи виробництва. Номінальна середня зарплатня хоча і 
зростає, але залишається набагато нижчою порівняно з середньою по 
економіці. 
Роль сектора в зовнішній торгівлі була досить обмеженою: частка в 
загальному експорті не перевищувала 4%, а в загальному імпорті – 7%. 
Експорт розвивався досить стабільно, номінальні обсяги імпорту зростали, 
хоча частка галузі в загальному експорті та випуску почали падати з 2001 
році. В той же час, в імпорті відбулися досить відчутні зміни. Після трьох 
років зростання, номінальний імпорт та його частка у загальному імпорті 
значно знизилися, але рівень внутрішньогалузевої торгівлі залишився досить 
високим – 47% продукції галузі експортувалось та більше 53% 
імпортувались у 2003 році. Таким чином, різкі зміни обсягів імпорту вплинули 
на відносну орієнтацію галузі: хоча традиційно галузь було більш імпортно-
орієнтованою, до 2003 року відношення експорту до імпорту майже досягло 
одиниці. 
Велика частка торгівлі продукцією текстильної та шкіряної промисловості 
здійснювалась в режимі ННС з країнами Євросоюзу. Значна частина імпорту 
походить з країн, з якими Україна має угоди про вільну торгівлі, зокрема з 
Росії. Але експорт до цих країн залишається значно нижчим за рівень 
імпорту. 
Таблиця 8.2 
Текстильна та шкіряна промисловість: торгівля товарами 

 2000 2001 2002 
 млн. дол. % всього млн. дол. % всього млн. дол. % всього 

Експорт       
Режим вільної торгівлі 62,22 9 67,99 9 64,57 8 
 у тому числі       

Російська Федерація 37,64 6 37,59 5 28,33 3 
Інші країни СНД 10,90 2 14,17 2 15,82 2 

Країни Балтії 13,69 2 16,23 2 20,42 2 
Торгівля за режимом ННС 598,91 89 711,60 90 746,37 91 
у тому числі       

ЄС-15 472,86 71 524,84 67 556,22 68 
Нові країни-члени ЄС-5 36,31 5 58,21 7 79,64 10 

Країни Азії 28,27 4 33,35 4 26,58 3 
Країни Америки 57,68 9 85,46 11 68,84 8 

Торгівля за повною
ставкою тарифу 

8,32 1 7,97 1 7,19 1% 

Всього 669,45 100 787,56 100 818,13 100 
Імпорт       
Режим вільної торгівлі 77,24 14 90,66 14 90,41 13 
 у тому числі       

Російська Федерація 55,12 10 60,98 9 60,91 9 
Інші країни СНД 14,23 3 19,08 3 19,14 3 

Країни Балтії 7,90 1 10,60 2 10,36 1 
Торгівля за режимом ННС 461,66 84 553,61 84 587,23 85 
у тому числі       



 83 
 

Таблиця 8.2 (продовж.) 
Текстильна та шкіряна промисловість: торгівля товарами 

 2000 2001 2002 
 млн. дол. % всього млн. дол. % всього млн. дол. % всього 

ЄС-15 324,46 59 368,47 56 387,51 56 
Нові країни-члени ЄС-5 33,33 6 47,75 7 48,18 7 

Країни Азії 52,93 10 83,66 13 106,04 15 
Країни Америки 37,56 7 38,61 6 33,61 5 

Торгівля за повною
ставкою тарифу 

12,30 2 15,02 2 15,04 2 

Всього 551,19 100 659,28 100 692,68 100 

Джерело: база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 

8.2 Тарифи 
Хоча середньоарифметичний тариф на продукцію текстильної та шкіряної 
промисловості становив 7,7% протягом 2001-2002 років, він був значно 
вищим в період 1997-2002 років, особливо в 1999 році, коли величина 
тарифу сягала 16,4%. Підвищення тарифів найбільше вплинуло на пільгову 
(ННС) ставку тарифу починаючи з 1997 року, яка досягла 18,6% у 1999 році. 
Протягом 2001-2002 років пільгові (ННС) тарифи знизилися до 8,0%, що 
пояснює зниження сукупних тарифів. 

Таблиця 8.3 
Текстильна та шкіряна промисловість: середньоарифметичні тарифи 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 10.1 11.6 12.9 16.4 15.1 7.7 7.7 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 11.0 13.1 14.6 18.6 17.0 8.0 8.0 

повна ставка 21.3 18.7 19.4 23.8 24.0 23.7 23.7 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

Незначна різниця між сукупним та ННС тарифом вказує на те, що найбільша 
частка імпорту продукції текстильної та шкіряної промисловості була ввезена 
з країн, що мають угоди про режим ННС у торгівлі з Україною. 

Найвища середньоарифметична пільгова (ННС) ставка на рівні 45,3% 
упродовж 2000-2002 років застосовувалась до імпорту взуття (за винятком 
взуття з вулканізованої або литої резини та пластика). Високі тарифи 
(22,3%) також встановлювались на шкіру та шкірозамінники. Найнижчі 
тарифи було встановлено на нитки (2.4% в 2001-2002 роках), а також 
такелаж, мотузки та шпагати (3.6% в 2001-2002 роках). 

Упродовж 1996-2002 років Україна знизила середньоарифметичні ННС 
тарифи для більшості товарів текстильної та шкіряної промисловості за 
виключенням зазначених вище (взуття, за винятком взуття з вулканізованої 
або литої резини та пластика; шкіри та шкірозамінників; ниток; та товарів 
дубильного виробництва).  
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Таблиця 8.4 
Текстильна та шкіряна промисловість: тарифи, зважені на величину імпорту 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 6.9 9.5 10.8 14.2 12.8 6.1 6.1 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 7.3 10.6 12.1 16.1 14.4 6.2 6.2 

повна ставка 18.4 16.5 17.1 20.8 20.9 20.9 20.9 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

Примітка: тарифи зважені на величину загального імпорту без виокремлення торговельних 
режимів  

Починаючи з 2001 року ННС тарифи, зважені на імпорт, залишаються 
стабільними на рівні 6,2%, тобто більш ніж на 10 відсоткових пунктів 
нижчими, ніж за два роки до того. В той же час повний тариф перевищує 
20%, починаючи з 1999 року. 

8.3 Субсидії 
Протягом 2002-2004 рр. єдиною формою субсидій, що застосовувались у 
текстильній та шкіряній промисловості, були податкові видатки. 

8.3.1 Податкові видатки  

У текстильній та шкіряній промисловості субсидії надавались виключно у 
формі податкових видатків. Податкові привілеї мали форму податкових 
заборгованостей та податкових пільг для підприємств, розташованих у СЕЗ 
та ТПР, наприклад, для виробництва білизни у Львівській області, одягу на 
Житомирщині, взуття в Харківському регіоні та тканини в Донецькій області. 

Таблиця 8.5 
Текстильна та шкіряна промисловість: податкові видатки, млн. грн. 

 2002 2003 2004 

Податкові пільги  61,2 66,8 59,8 

ВЕЗ та ТПР 12,2 20,8 51,6 
Податкові заборгованості 49,0 46,0 8,2 

Податкові видатки усього 24,4 29,9 53,0 

Джерело: Державна податкова адміністрація, Звіти Міністерства економіки щодо окремих 
показників діяльності СЕЗ та ТПР, ІЕД розрахунки 

8.3.2 Загальний обсяг субсидування 

Текстильна та шкіряна промисловість порівняно з іншими секторами 
отримувала дуже обмежену допомогу від держави переважно у формі 
податкових видатків. 
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Таблиця 8.6 
Текстильна та шкіряна промисловість: загальний обсяг субсидування 

 2002 2003 2004 
 млн. грн. % всього млн. грн. % всього млн. грн. % всього 

Трансферти підприємствам 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Податкові видатки  24,4 100 29,9 100 53,0 100 
Надання або закупівля 
товарів та послуг державою 

0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Квазі-фіскальна діяльність  0,0 0 0,0 0 0,0 0 
Інша підтримка прибутку 
та/або ціни  

0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Всього 24,4 100 29,9 100 53,0 100 

Джерела: Державна податкова адміністрація, звіти Міністерства економіки щодо основних 
показників діяльності СЕЗ та ТПР, звіти Державного казначейства про виконання Державного 
бюджету 2002, 2003, та 2004 років, оцінки ІЕД 

8.4 Очікувані зміни режиму торгівлі для текстильної 
та шкіряної галузей внаслідок вступу України до 
СОТ 

Доступ до ринку: Вступ України до СОТ, у тому числі й вплив галузевих 
ініціатив, призведе до зниження середньоарифметичного сукупного тарифу 
на продукцію текстильної та шкірної промисловостей на 29% з 7,7% до 
5,5%. Найсуттєвіша зміна стосуватиметься повної ставки тарифу. 
Скорочення пільгової (ННС) ставки очікується як доволі незначне - на 9%. 

Таблиця 8.7 
Текстильна та шкіряна промисловість: очікувана зміна тарифів внаслідок вступу до СОТ 

  Тариф 2002 
року 

Очікуваний 
тариф 

Абсолютне 
зменшення 

Відносне 
зменшення 

середньоарифметична ставка 
сукупного тарифу 7.7 5.5 2.2 29% 

у тому числі     

     пільгова (ННС) ставка 8.0 6.3 1.7 21% 

     повна ставкаa 23.7 6.3 17.4 73% 

ставка сукупного тарифу, 
зваженого на імпорт 

6.1 4.5 1.6 27% 

у тому числі     

     пільгова (ННС) ставка 6.2 5.1 1.0 17% 

     повна ставкаa 20.9 5.1 15.8 75% 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, проекти законів №7354 та №7181, оцінки 
ІЕД 

Примітка: 
а  В даному випадку мова йде про зниження повної ставки тарифу по відношенню до країн – 
членів СОТ, з якими Україна на сьогодні не має угоди про ННС, і, відповідно, торгівля 
відбувається із застосуванням повної ставки мита. Припускається, що після вступу України до 
СОТ торгівля з такими країнами відбуватиметься за режимом ННС 

У текстильній та шкіряній промисловості (А08) реалізуються три галузеві 
ініціативи: “Хімія”, “Папір”, “Текстиль та одяг”. Перша ініціатива стосується 
тільки 0.4% загального секторального імпорту, і передбачає зниження 
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ставки середнього ННС тарифу на один відсотковий пункт з діючої ставки 
7,5% до 6,5%. “Паперова” ініціатива передбачає більш значне зниження 
імпортного тарифу – від 5,0% до 0,0%. Але зараз дуже невеликий обсяг 
продукції підпадає під дію цієї ініціативи. 

Найважливішою для сектора є остання ініціатива - “Текстиль та одяг” - яка 
стосується 82.8% секторального імпорту. Однак оскільки ця ініціатива 
встановлює зв’язану ставку тарифу в середньому на рівні 6,2%, очікуване 
зниження тарифу на імпорт буде мінімальним – на 0,3 відсоткові пункти від 
теперішніх 6,4%. 

Таблиця 8.8 
Текстильна та шкіряна промисловість: очікувані зміни у тарифах внаслідок приєднання до 
галузевих ініціатив 

Ініціатива 
ННС тариф у 
2002 році, % 

Галузева 
ініціатива щодо 
тарифу, % 

Різниця 
Частка 

імпорту, % 
Коментар 

Хімія 7,5 6,5 1,0 0,4 Зниження 

Папір 5,0 0,0 5,0 0,0 Зниження 

Текстиль та одяг 6,4 6,2 0,3 82,8 Зниження 

Джерела: Митні тарифи, Міністерство економіки, ІЕД розрахунки 

Внутрішня підтримка: Більшість субсидій у галузі, ймовірно, будуть 
скасовані, оскільки основною формою надання внутрішньої підтримки 
текстильній та шкіряній промисловості були податкові видатки, у тому числі 
й за рахунок СЕЗ та ТПР. 
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9 Деревообробна та целюлозно-паперова 
промисловість, видавнича справа (A09) 

Таблиця 9.1 
Деревообробна та целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа: окремі економічні 
показники  

     2000 2001 2002 2003 
Випуск млн. гривень 6823 8879 9482 13324 

% загального випуску 1,6 1,7 1,7 1,9 
% випуску промисловості 2,9 3,2 3,1 3,7 

 % реального зростання e 38,0 20,0 12,0 26,0 
Додана вартість % ВВП 1,1 1,2 1,2 1,2 
Додана вартість / випуск % 26,6 28,1 28,5 24,1 
Структура доданої вартості:      
 Оплата праці найманих працівників 55,5 46,5 54,3 56,3 
 Валовий прибуток, змішаний доход 26,6 37,4 33,6 28,5 
 Податки за виключенням  

субсидій на виробництво та імпорт 

% доданої 
вартості сектора 

17,9 16,2 12,1 15,3 

Зайнятість Тисяч людей 100 97 92 90 
  % всього зайнятих 0,7 0,8 0,8 0,8 
Середня заробітна плата гривень 311 418 492 587 
Експорт млн. гривень 2108 2558 2747 3650 
  % загального експорту 2,0 2,3 2,2 2,4 
  % випуску сектора 30,9 28,8 29,0 27,4 
Імпорт млн. гривень 3630 4100 4069 5407 
  % загального імпорту 3,7 3,7 3,6 3,7 
  % випуску сектора 53,2 46,2 42,9 40,6 
Експорт/Імпорт Індекс 0,6 0,6 0,7 0,7 

Джерело: Державний комітет статистики, ІЕД 

Примітка: e оцінка зроблена на основі показників зростання виробництва дерева та продуктів 
з нього, а також целюлозно-паперова промисловість та видавнича справа  

9.1 Огляд 
Частка галузі “Деревообробна та целюлозно-паперова промисловість, 
видавнича справа” (далі “Деревообробна та паперова галузь”) становить 2% 
у загальному обсягу виробництва та 4% у випуску промисловості. Частка 
доданої вартості сектору у ВВП збільшилася до 1,2% і постійно зростає, 
відображаючи певні позитивні зрушення в галузі. Співвідношення доданої 
вартості між найманими працівниками, підприємцями та державою 
коливалося з тенденцією до зниження частки податків. 

Кількість зайнятих у деревообробній та паперовій галузі становить менше 
1% від усієї робочої сили. Номінальні середні зарплати збільшувались 
відповідно до загальних тенденцій в економіці. 

Ця галузь відіграє порівняно незначну роль у зовнішній торгівлі. Експорт 
продукції деревообробної та паперової галузі становив трохи більше 2% від 
загального обсягу експорту. Частка галузі в загальному імпорті була трохи 
вище 3,7%. Варто зазначити, що рівень торгівлі всередині галузі постійно 
зменшувався, на що вказує зменшення частки експорту та імпорту у галузі. 
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Експорт зменшився на 3,5 відсоткових пунктів, а імпорт – на 12,6 
відсоткових пунктів. Галузь можна охарактеризувати як орієнтовану на 
імпорт зі слабко вираженою тенденцією до переорієнтації на експорт, про що 
свідчить зміна співвідношення імпорту до експорту з 0,6 до 0,7. 

В структурі імпорту домінує торгівля за режимом ННС, причому більше 
половини імпорту надходить з країн ЄС та країн - нових членів ЄС. Майже 
третина імпорта припадає на країни, з якими підписано угоди про вільну 
торгівлю, переважно з Росії. Торгівля за “повним тарифам” у галузі майже 
відсутня. На торгівлю за режимом ННС та вільну торгівлю припадає майже 
однакова частка експорту, так само як на експорт до країн ЄС-15 та нових 
країн - членів ЄС з одного боку, так і до Росії з іншого. 

Таблиця 9.2 
Деревообробна та целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа: торгівля товарами 

 2000 2001 2002 
 млн. дол. 

США 
% всього 

млн. дол. 
США 

% всього 
млн. дол. 
США 

% всього 

Експорт       
Режим вільної торгівлі 198,29 51 292,00 57 275,66 50 
 у тому числі       

Російська Федерація 159,84 41 220,53 43 222,11 40 
Інші країни СНД 21,95 6 26,81 5 38,47 7 

Країни Балтії 16,49 4 44,66 9 15,08 3 
Торгівля за режимом ННС 188,67 48 218,76 43 276,25 50 
у тому числі       

ЄС-15 80,28 21 94,54 18 123,96 22 
Нові країни-члени ЄС-5 63,83 16 73,82 14 110,34 20 

Країни Азії 28,98 7 33,44 7 22,96 4 
Країни Америки 2,05 1 2,38 0 2,84 1 

Торгівля за повною
ставкою тарифу 

4,18 1 2,46 0 3,33 1 

Всього 391,14 100 513,22 100 555,24 100 
Імпорт       
Режим вільної торгівлі 168,82 35 247,86 38 232,41 28 
 у тому числі       

Російська Федерація 137,00 29 207,83 32 187,70 23 
Інші країни СНД 18,12 4 17,18 3 19,31 2 

Країни Балтії 13,70 3 22,84 3 25,40 3 
Торгівля за режимом ННС 304,61 64 408,13 62 583,58 71 
у тому числі       

ЄС-15 160,13 34 208,54 32 310,42 38 
Нові країни-члени ЄС-5 99,51 21 149,31 23 199,48 24 

Країни Азії 6,18 1 6,23 1 14,16 2 
Країни Америки 12,99 3 18,33 3 28,59 3 

Торгівля за повною
ставкою тарифу 

2,95 1 1,42 0 3,09 0 

Всього 476,37 100 657,41 100 819,08 100 

Джерело: База даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 

9.2 Тарифи 
Середньоарифметичний сукупний тариф на продукцію деревообробної та 
паперової галузі постійно зростав від 2,9% у з 1996 році до 6,1% у 2001-
2002 роках. 



 89 
 

Таблиця 9.3 
Деревообробна та целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа: 
середньоарифметичні тарифи 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 2.9 3.2 4.8 5.3 5.4 6.1 6.1 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 3.8 4.2 6.5 7.2 7.3 8.1 8.0 

повна ставка 10.2 9.6 10.5 11.0 11.7 17.6 17.5 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

В період з 2001 по 2002 роки найвищий середньоарифметичний тариф ННС 
на рівні 18,6% було встановлено на імпорт меблів та кріплень, ставка 16,0% 
застосовувалася до продукції поліграфічної та видавничої галузі, а ставка 
15,9% – до продукції виробництва тари і коробок з паперу та картону. 
Найнижчі тарифи на рівні 2,5% було встановлено на виробництво дерев’яної 
та плетеної тари та дрібні ящички, а також лісопильних матеріалів. Пільгова 
(ННС) середньоарифметична ставка тарифу зростала для продукції усіх 
підгалузей деревообробної та паперової галузі. 

Таблиця 9.4 
Деревообробна та целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа: тарифи, зважені на 
величину імпорту 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 2.4 2.7 4.5 4.4 4.2 7.2 7.2 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 3.0 3.4 6.0 6.0 5.6 9.6 9.6 

повна ставка 10.7 10.4 11.1 11.4 11.4 20.0 20.0 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

Примітка: тарифи зважені на величину загального імпорту без виокремлення торговельних 
режимів  

Пільгова (ННС) та повна ставки тарифів, зважених на імпорт, досягали 
відповідно 9,6% та 20,0% у 2002 році. 

9.3 Субсидії 
Державна підтримка деревообробної та паперової галузі надавалась в першу 
чергу сектору видавництва, що пояснюється важливістю книг, підручників та 
інших друкованих матеріалів для культурного та освітнього розвитку та 
суспільного життя молодої національної держави. 

9.3.1 Трансферти коштів 

У державному бюджеті відповідно до Закону України "Про державну 
підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"64 
були закладені помірні суми коштів, передбачених для підтримки субсидіями 
і поточними трансфертами видань, що мають особливу вагу для суспільства. 
 

                                       
64  Закон України” Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 

журналістів” №540/97 від 23.09.97. 
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Таблиця 9.5 
Деревообробна та целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа: трансферти коштів, 
млн. грн. 

 2002 2003 2004 

Прямі трансферти 6,6 15,9 20,4 

Прямі трансферти, всього 6,6 15,9 20,4 

Джерело: Звіти про виконання бюджету Державного казначейства 2002, 2003 та 2004 років 

9.3.2 Податкові витрати 

Пільги видавничій галузі надавались протягом 2002 та 2003 років відповідно 
до Закону про ПДВ65, за яким друковані матеріали (періодичні видання 
друкованих засобів масової інформації; поставки книжок, учнівських 
зошитів, підручників та навчальних посібників) вітчизняного виробництва 
звільнялись від сплати ПДВ. 

Надходження від продажу продукції видавництв включались до валових 
витрат при нарахуванні податку на прибуток підприємства66, а папір, картон 
та інші матеріали, що використовуються у видавництві, а також певне 
видавниче обладнання було звільнено від сплати імпортного мита і ПДВ. 

У 2004 р. пільги були переглянуті, відповідно до Законі України "Про 
державну підтримку книговидавничої справи в Україні"67 та із наступними 
поправками68. Хоча пільги зі сплати ПДВ на продаж шкільних зошитів, 
підручників та методичних посібників, вироблених в Україні, відразу 
відновили, інші пільги були відновлені лише шляхом внесення поправок до 
державного бюджету на 2004 рік69. Встановлений перелік імпортних товарів, 
що використовуються в видавництві, було звільнено від сплати імпортного 
мита70 та ПДВ71. Виробництво, видавництво та розповсюдження книг і 
пов’язаної з ними продукції (окрім продукції рекламного та еротичного 
характеру), паперу і картону було звільнено від сплати ПДВ72. Видавництва, 
поліграфічні підприємства та розповсюджувачі книг і пов’язаної з ними 
продукції (окрім продукції рекламного та еротичного характеру) було 
звільнено від сплати податку на прибуток підприємства, якщо отримані 
кошти спрямовувались як інвестиції для оновлення обладнання, розробки і 
впровадження нових видавничих технологій та розширення книговидавничої 
діяльності73. 
                                       
65  Закон України “Про податок на додану вартість” №168/97-ВР від 03.014.97, стаття 5, 

підпункт 5.1.2. 
66  Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування” 

№2410-III від 17.05.2001; Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з 
питань оподаткування” №440-IV від 16.01.2003. 

67  Закон України “Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні” №601-IV від 
06.03.2003. 

68  Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки 
книговидавничої справи в Україні” №1300-IV від 20.11.2003. 

69  Закон України “Про Державний бюджет на 2004 рік” №1344-IV від 27.11.2003, стаття 80, 
пункти 49 та 50. 

70  Закон України “Про Єдиний митний тариф” № 2097-XII від 05.02.92, стаття 19, пункт “o”. 
71  Закон України “Про податок на додану вартість” №168/97-ВР від 03.014.97, стаття 11, 

пункт 11.37. 
72  Закон України “Про податок на додану вартість” №168/97-ВР від 03.014.97, стаття 11, 

пункти 11.38 та 11.40. 
73  Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” №334/94-ВР від 28.12.94, 

стаття 7, пункт 7.13, підпункт 7.13.7. 
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Підприємства деревообробної та паперової галузі накопичили певну 
податкову заборгованість. Проте навіть її відносно невеликий обсяг суттєво 
зменшився у 2004 році. Податкові видатки підприємств, що працюють на 
ТПР, стали головним каналом сукупних податкових видатків у галузі у 2004 
році, це, зокрема, стосується деревообробки у СЕЗ та на ТПР Волинської, 
Львівської та Харківської областей, і виробництва паперу на ТПР Волинської, 
Житомирської, Чернігівської та Сумської областей. 

Таблиця 9.6 
Деревообробна та целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа: податкові видатки, 
млн. грн. 

 2002 2003 2004 
Податкові пільги  615,6 917,9 960,1 

Звільнення від імпортного мита н/д н/д н/д 
Звільнення від податку на прибуток 80,5 75,8 37,9 
Звільнення від ПДВ на продаж товарів 407,1 483,1 319,9 
Звільнення від ПДВ на імпорт товарів - 163,3 223,3 
Податкова заборгованість 44,0 52,0 22,5 

СЕЗ та ТПР 83,9 143,7 356,4 
Податкові видатки, всього 582,5 745,2 758,0 

Джерела: пояснювальна записка до проекту державного бюджету на 2004 та 2005 років, 
Державна податкова адміністрація, Звіти Міністерства економіки щодо окремих показників 
діяльності СЕЗ та ТПР, ІЕД розрахунки 

9.3.3 Надання та закупівля товарів або послуг державою 

У державному бюджеті закладено кілька програм підтримки видавничих 
компаній, зокрема, фінансування інформаційної політики в ЗМІ (найбільша 
частка коштів), прикладні дослідження в сфері ЗМІ, стандартизація, 
професійна підготовка працівників ЗМІ. Загальний бюджет цих програм 
відносно малий. 

Таблиця 9.7  
Деревообробна та целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа: надання або 
закупівля товарів та послуг державою, млн. грн. 

 2002 2003 2004 
Дослідження та розробки 0,4 0,5 0,2 

Підвищення кваліфікації працівників 0,5 0,6 0,6 

Управління 1,9 2,6 5,8 
Інше 1,3 1,5 1,9 
Державне забезпечення/закупівля 
товарів чи послуг, всього 4,1 5,2 8,6 

Джерело: Звіти про виконання бюджету Державного казначейства 2002, 2003 та 2004 років 

9.3.4 Загальний обсяг субсидування 

Загалом, майже вся державна підтримка сектору надавалась ЗМІ та 
видавничій справі, в той час як деревообробна галузь отримувала дуже мало 
уваги з боку держави. Основна частина державної підтримки надавалася у 
формі звільнення від податкових видатків, головним чином, від сплати ПДВ 
та інших податків для ЗМІ і видавничих підприємств. Державна підтримка 
галузі в іншій формі була досить незначною. 
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Таблиця 9.8 
Деревообробна та целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа: загальний обсяг 
субсидування 

 2002 2003 2004 

 
млн. 

гривень 
% від 

загального 
млн. 

гривень 
% від 

загального 
млн. 

гривень 
% від 

загального 

Трансферти 6,6 1,1 15,9 2,1 20,4 2,6 

Податкові видатки 582,5 98,2 745,2 97,2 758,0 96,3 
Надання або закупівля 
товарів та послуг державою 

4,1 0,7 5,2 0,7 8,6 1,1 

Квазі-фіскальна діяльність 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Інша підтримка доходів 
та/або цін 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всього 593,2 100 766,3 100 787,0 100 

Джерела: Державна податкова адміністрація, звіти Міністерства економіки щодо основних 
показників діяльності СЕЗ та ТПР, звіти Державного казначейства про виконання Державного 
бюджету 2002, 2003, та 2004 років, оцінки ІЕД 

9.4 Очікуванні зміни режиму торгівлі для 
деревообробної та целюлозно-паперової 
промисловості внаслідок вступу України до СОТ 

Доступ до ринку: Вступ України до СОТ матиме значний вплив на рівень 
тарифного захисту деревообробної та паперової галузі. Очікуване зниження 
середньоарифметичного сукупного тарифу становитиме 93% - з 6,1% до 
0,4%. 

Таблиця 9.9 
Деревообробна та целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа: очікувана зміна 
тарифів внаслідок вступу до СОТ 

  Тариф 2002 
року 

Очікуваний 
тариф 

Абсолютне 
зменшення 

Відносне 
зменшення 

середньоарифметична ставка 
сукупного тарифу 6.1 0.4 5.7 93% 

у тому числі     

     пільгова (ННС) ставка 8.0 0.6 7.5 93% 

     повна ставкаa 17.5 0.6 16.9 97% 

ставка сукупного тарифу, 
зваженого на імпорт 7.2 0.2 7.0 97% 

у тому числі     

     пільгова (ННС) ставка 9.6 0.3 9.2 97% 

     повна ставкаa 20.0 0.3 19.7 98% 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, проекти законів №7354 та №7181, оцінки 
ІЕД 

Примітка: 
а  В даному випадку мова йде про зниження повної ставки тарифу по відношенню до країн 
– членів СОТ, з якими Україна на сьогодні не має угоди про ННС, і, відповідно, торгівля 
відбувається із застосуванням повної ставки мита. Припускається, що після вступу України 
до СОТ торгівля з такими країнами відбуватиметься за режимом ННС 
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Деревообробна та паперова галузь (А09) є однією із галузей, в яких 
очікуване зниження тарифів у зв’язку зі вступом до СОТ буде регулюватись 
переважно галузевими ініціативами, а не тарифними пропозиціями України. 
Це пояснюється дуже великою часткою імпорту, який підпадає під галузеві 
ініціативи (94,3% загального обсягу імпорту в галузі). 

Існує шість галузевих ініціатив, які будуть застосовуватися до 
деревообробної та паперової продукції, в т.ч. "хімія", "цивільна авіація", 
"меблі", "папір", "текстиль і одяг ", "деревина". Із цих ініціатив одна буде не 
обмежуючою, оскільки зв’язана ставка мита за ініціативою "хімія" вища тієї, 
що фактично застосовується зараз в Україні. Проте очікується, що ще одна 
ініціатива ("текстиль та одяг ") також не матиме впливу, оскільки 
запропонована зв’язана ставка мита точно відповідає тій, що фактично 
застосовується. Інші чотири галузеві ініціативи означатимуть більше чи 
менше зниження імпортних тарифів. 

Найважливішим буде зниження імпортних тарифів згідно галузевої ініціативи 
"папір", оскільки вона стосується 83,0% імпорту в галузі. Ця ініціатива 
передбачає обов’язкову нульову ставку мита, яка замінить нинішній тариф 
8,8%. Найбільш масштабне зменшення тарифів очікується за ініціативою 
"меблі": від середнього рівня 18,9% до нуля відразу після вступу України до 
СОТ. Зниження тарифів за ініціативою "деревина" буде менш суттєвим – на 
2,4 відсоткові пункти. І, нарешті, очікується, що Україна приєднається до 
ініціативи "цивільна авіація" у 2010 р., що це означатиме зниження тарифів 
на 13,1 відсоткових пунктів. 

Таблиця 9.10 
Деревообробна та целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа: очікувана зміна у 
тарифах внаслідок приєднання до галузевих ініціатив 

Ініціатива 
ННС тариф у 
2002 році, 

% 

Галузева 
ініціатива 
щодо 

тарифу, % 

Різниця 
Частка 

імпорту, % 
Коментар 

Хімія 5,0 6,5 -1,5 0,2 
Не 

обмежуючий 
Цивільна авіація 13,1 0,0a 13,1 0,7 Зниження 
Меблі 18,9 0,0 18,9 4,5 Зниження 
Папір 8,8 0,0 8,8 83,0 Зниження 
Текстиль та одяг 10,0 10,0 0,0 0,2 Без змін 
Деревина 2,4 0,0 2,4 5,7 Зниження 

Джерело: Митний тариф, Міністерство економіки, розрахунки ІЕД 

Примітка: 
a Україна запропонувала приєднатись до ініціативи “цивільна авіація” в 2010 р. 

Внутрішня підтримка: Упродовж 2002-2004 років абсолютна більшість 
(98%) субсидій сектору надавалась у формі податкових витрат, у тому числі 
звільнення від ПДВ та податкових пільг, наданих завдяки СЕЗ та ТПР. На 
початку 2005 року СЕЗ та ТПР були скасовані. Очікується, що ці субсидії 
були скасовані назавжди. 
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10 Виробництво коксових продуктів (A10) 
Таблиця 10.1 
Виробництво коксових продуктів: окремі економічні показники 

     2000 2001 2002 2003 

Випуск млн. гривень 4212 5513 5772 7909 
% загального 
випуску 

1 1,1 1 1,1 

% випуску 
промисловості 

1,8 2 1,9 2,2 

 % реального 
зростання е -8,0 54,0 25,0 9,0 

Додана вартість % ВВП -0,2 0,1 0,2 0,2 
Додана вартість / випуск  % -6,5 5,3 7,5 6,9 
Структура доданої вартості:     

 
Оплата праці найманих
працівників % доданої  84,5 73,1 73.6 

 

Валовий прибуток, змішаний
доход 

вартості 
сектора 

 -2,4 12,6 9.9 

Податки за виключенням
субсидій на виробництво та
імпорт 

  17,9 14,3 16,5 

Зайнятість е Тисяч людей 54 55 57 58 
 % всього 

зайнятих 
0,4 0,4 0,5 0,5 

Середня заробітна плата е гривень 490 634 824 951 

Експорт млн. гривень 495 789 763 1271 
 % загального 

експорту 
0,5 0,7 0,6 0,8 

 % випуску 
сектора 

11,8 14,3 13,2 16,1 

Імпорт  
млн. гривень 106 367 659 650 

 % загального 
імпорту 

0,1 0,3 0,6 0,4 

 % випуску 
сектора 

2,5 6,7 11,4 8,2 

Експорт/Імпорт Індекс 4,7 2,1 1,2 2 

Джерело: Державний комітет статистики, ІЕД 

Примітка: е стосується виробництва коксової продукції (A10) та нафтопереробки (A11)  

10.1 Огляд 
Виробництво коксу становить близько 1% у загальному обсязі виробництва, 
3% у промисловому виробництві та 2% у ВВП. Частка доданої вартості у 
секторі становить 7%, з якої на виплати працівникам припадає 75%, податки 
складають 17%, а 10% формує прибуток підприємств. 

Коксівне вугілля як таке не є важливим продуктом з точки зору міжнародної 
торгівлі, але воно є дуже важливим фактором виробництва для металургії. В 
період час зростання цін на кокс на світовому ринку національні металургійні 
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підприємства лобіювали обмеження експорту коксівного вугілля. Проте 
коксохімічні підприємства все більше намагаються експортувати свою 
продукцію, використовуючи привабливу цінову ситуацію на світовому ринку. 
В принципі національне виробництво може покривати весь внутрішній попит, 
але різниця в цінах на різних ринках веде до парадоксальної ситуації, коли 
кокс експортується з України, а в той же час металургійні підприємства його 
імпортують.  

Таблиця 10.2 
Виробництво коксових продуктів: торгівля товарами 

 2000 2001 2002 
 млн. дол. 

США 
% всього 

млн. дол. 
США 

% всього 
млн. дол. 
США 

% всього 

Експорт       
Режим вільної торгівлі 9,06 16 13,48 16 7,97 11 
 у тому числі       

Російська Федерація 6,38 11 10,05 12 4,66 6 
Інші країни СНД 2,30 4 3,23 4 2,90 4 

Країни Балтії 0,38 1 0,19 0 0,42 1 
Торгівля за режимом ННС 48,22 83 71,69 84 64,04 89 
у тому числі       

ЄС-15 6,48 11 2,79 3 3,46 5 
Нові країни-члени ЄС-5 0,40 1 2,62 3 1,26 2 

Країни Азії 10,82 19 8,80 10 6,81 9 
Країни Америки 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

Торгівля за повною
ставкою тарифу 

0,76 1 0,16 0 0,27 0 

Всього 58,04 100 85,33 100 72,29 100 
Імпорт       
Режим вільної торгівлі 13,68 59 34,90 78 87,16 92 
 у тому числі       

Російська Федерація 4,44 19 26,75 60 82,47 87 
Інші країни СНД 4,18 18 4,03 9 0,20 0 

Країни Балтії 5,06 22 4,12 9 4,49 5 
Торгівля за режимом ННС 8,11 35 9,61 22 5,77 6 
у тому числі       

ЄС-15 3,04 13 3,00 7 2,03 2 
Нові країни-члени ЄС-5 1,38 6 1,31 3 1,77 2 

Країни Азії 3,34 14 4,07 9 1,56 2 
Країни Америки 0,32 1 1,20 3 0,15 0 

Торгівля за повною
ставкою тарифу 

1,46 6 0,00 0 1,63 2 

Всього 23,24 100 44,51 100 94,56 100 

Джерело: База даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 

Імпорт коксу з Росії в режимі вільної торгівлі склав 87% загального імпорту у 
2002 році, у той час як 89% експорту коксу у 2002 році було направлено до 
торгових партнерів із режимом ННС. 

10.2 Тарифи 
Середньоарифметичний сукупний тариф на продукцію галузі залишався на 
рівні нижче 1% протягом більшості часу між 1996 та 2003 роками, 
незважаючи на збільшення як пільгової (ННС), так і повної ставки імпортного 
мита з 6,5% до 7,1% та з 11,3% до 15,3% відповідно, що посилювало 
домінуючу позицію імпорту з країн із режимом вільної торгівлі. 
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Таблиця 10.3 
Виробництво коксових продуктів: середньоарифметичні тарифи 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ставка сукупного тарифу 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 6.5 6.1 6.8 8.0 8.0 7.1 7.1 
повна ставка 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 15.3 15.3 
Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

Таблиця 10.4 
Виробництво коксових продуктів: тарифи, зважені на величину імпорту 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 1.8 1.8 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 

повна ставка 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 8.9 8.9 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

Примітка: тарифи зважені на величину загального імпорту без виокремлення торговельних 
режимів  

Пільгова (ННС) ставка тарифу, зваженого на імпорт, залишалася на рівні 
2,3% протягом 1998-2002 років, у той час як ставка повного тарифу, 
зваженого на імпорт, зросла до 8,9% у 2001 році. 

10.3 Субсидії 
Виробництво коксу в Україні в основному здійснюється приватизованими 
підприємствами та не отримує ніяких значних обсягів прямих субсидій чи 
іншої державної підтримки. Підтримка надавалась лише у формі податкових 
витрат. Держава, контролюючи більшу частку видобування коксівного 
вугілля, втручалася у ціноутворення, встановлюючи максимальні ціни нижче 
ринкових. 

Проте дуже часто ці прибутки залишались на рахунках посередників, які 
купували дешеве вугілля у державних шахт, а потім продавали його за 
ринковими цінами коксохімічними підприємствам. 

10.3.1 Податкові видатки 

Підприємства сектору отримували незначну допомогу, так, наприклад, можна 
було накопичувати кошти для ремонту капітальних фондів, придбаних до 
1993 року, і на цю величину зменшувати податок на прибуток підприємств. 

Таблиця 10.5 
Виробництво коксових продуктів: податкові витрати, млн. грн. 

 2002 2003 2004 

Податкові пільги 41,13 0,93 0,10 

Відстрочка ППП 34,13 0,00 0,00 
Податкова заборгованість 7,00 0,93 0,10 

Податкові видатки 10,24 0,18 0,02 

Джерело: Пояснювальна записка до проекту бюджету 2004 та 2005 років 
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10.3.2 Загальний обсяг субсидування 

Сума податкових видатків характеризує весь обсяг субсидій, наданих 
виробництву коксових продуктів, про що свідчать дані Таблиці 10.6. 

Таблиця 10.6 
Виробництво коксових продуктів: загальний обсяг субсидування 

 2002 2003 2004 

 
млн. дол. 
США 

% всього 
млн. дол. 
США 

% всього 
млн. дол. 
США 

% всього 

Трансферти 0 0 0 0 0 0 

Податкові видатки 10,24 100 0,18 100 0,02 100 
Державне 
надання/закупівля товарів 
та послуг 

0 0 0 0 0 0 

Квазі-фіскальна діяльність  0 0 0 0 0 0 

Інша підтримка доходів 
та/або цін 

0 0 0 0 0 0 

Всього 10,24 100 0,18 100 0,02 100 

 

10.4 Очікувані зміни режиму торгівлі для 
виробництва коксових продуктів внаслідок 
вступу України до СОТ 

Доступ до ринків: Очікуване зниження рівня тарифного захисту (виміряне 
як середньоарифметичний сукупний тариф) складає 47%, що відбудеться, 
головним чином, за рахунок скорочення повної ставки мита.  

Таблиця 10.7 
Виробництво коксових продуктів: очікувана зміна тарифів внаслідок вступу до СОТ 

  Тариф 2002 
року 

Очікуваний 
тариф 

Абсолютне 
зменшення 

Відносне 
зменшення 

середньоарифметична ставка 
сукупного тарифу 0.7 0.4 0.3 47% 

У тому числі     

     пільгова (ННС) ставка 7.1 4.7 2.4 33% 

     повна ставкаa 15.3 4.7 10.6 69% 

ставка сукупного тарифу, 
зваженого на імпорт 0.3 0.1 0.2 62% 

У тому числі     

     пільгова (ННС) ставка 2.3 1.4 0.9 38% 

     повна ставкаa 8.9 1.4 7.4 84% 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, проекти законів №7354 та №7181, оцінки 
ІЕД 

Примітка: 
а  В даному випадку мова йде про зниження повної ставки тарифу по відношенню до країн 
– членів СОТ, з якими Україна на сьогодні не має угоди про ННС, і, відповідно, торгівля 
відбувається із застосуванням повної ставки мита. Припускається, що після вступу України 
до СОТ торгівля з такими країнами відбуватиметься за режимом ННС 
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Тільки одна галузева ініціатива –“Хімія” – стосується продукції виробництва 
коксових продуктів (A10). Зв’язана ставка тарифу за цією ініціативою 
становить 6,5%, що є майже вдвічі перевищує поточний імпортний тариф. 
Таким чином, для цього сектору галузева ініціатива не є обмежуючою. 

Таблиця 10.8 
Виробництво коксових продуктів: очікувана зміна у тарифах внаслідок приєднання до 
галузевої ініціативи 

Ініціатива 
ННС тариф у 
2002 році, % 

Галузева 
ініціатива щодо 
тарифу, % 

Різниця 
Частка 

імпорту, % 
Коментар 

Хімія 3,7 6,5 -2,8 0,0 Не обмежуюча 

Джерело: Митний тариф, Міністерство економіки, розрахунки ІЕД 

Внутрішня підтримка: Рівень внутрішньої підтримки, як очікується, 
залишиться в цьому секторі фактично нульовим. 
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11 Нафтопереробна промисловість (А11) 
Таблиця 11.1 
Нафтопереробна промисловість: окремі економічні показники 

     2000 2001 2002 2003 
Випуск млн. гривень 15076 21817 24442 26199 

% загального випуску 3,5 4,2 4,3 3,8 
% випуску промисловості 6,5 7,9 8,1 7,2 

 % реального зростання е -8,0 54,0 25,0 9,0 
Додана вартість % ВВП 1,2 1,0 1,2 1,2 
Додана вартість / випуск  % 13,4 9,4 10,7 12,7 
Структура доданої вартості:      
 Оплата праці найманих працівників 9,1 15,2 18,7 17,0 
 Валовий прибуток, змішаний доход 17,8 24,2 19,4 45,4 
 Податки за виключенням  
субсидій на виробництво та імпорт 

% доданої 
вартості сектора 

73,0 60,6 61,9 37,5 

Зайнятість е Тисяч людей 54 55 57 58 

  % всього зайнятих 0,4 0,4 0,5 0,5 
Середня заробітна плата е гривень 490 634 824 951 
Експорт млн. гривень 2018 4003 6061 8044 
  % загального експорту 1,9 3,5 4,9 5,2 
  % випуску сектора 13,4 18,3 24,8 30,7 
Імпорт % загального імпорту 9871 3949 2921 2237 
  % загального імпорту 10,1 3,6 2,6 1,5 
  % випуску сектора 65,5 18,1 12,0 8,5 
Експорт/Імпорт Індекс 0,2 1,0 2,1 3,6 

Джерело: Державний комітет статистики, ІЕД 

Примітка: е стосується виробництва коксової продукції (A10) та нафтопереробки (A11)  

11.1 Огляд 
Частка нафтопереробної промисловості складає 4% загального обсягу 
виробництва, близько 7% промислового виробництва та 1% ВВП. Сектор 
виробляє близько 13% доданої вартості. У 2003 найбільша частка доданої 
вартості була розподілена як прибуток підприємств (45%), 17% - як оплата 
праці найманих працівників, податки складали 38%. Після приватизації 
більшості нафтопереробних потужностей протягом 2000-2003 років галузь 
структурно змінювалась. Оскільки Україна залежить від імпорту нафти, 
успадковані від СРСР нафтопереробні потужності не були задіяні повністю. 
Однак після приватизації підприємства нафтопереробної промисловості 
повністю задовольнили внутрішній попит та почали експортувати 
нафтопродукти. У галузі спостерігається чітка тенденція до експортної 
орієнтації, причому відношення експорту до імпорту зросло з 0.2 до 3.6 
протягом 2000-2003 років. Власники найбільших нафтопереробних 
підприємств вступили у жорстку цінову конкурентну боротьбу для того, щоб 
отримати контроль над станціями автозаправними станціями. Сьогодні можна 
гоорити про те, що ринок пального сформувався, а ціни на нафтопродукти 
почали наближатись до світових. Протягом 2002-2003 років більшість 
прибутку нафтопереробні підприємства отримали від експорту, тоді як 
внутрішній ринок використовувався лише як “останній шанс” реалізації 
нафтопродуктів. 
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Таблиця 11.2 
Нафтопереробна промисловість: торгівля товарами 

 2000 2001 2002 
 млн. дол. 

США 
% всього 

млн. дол. 
США 

% всього 
млн. дол. 
США 

% всього 

Експорт       
Режим вільної торгівлі 39,91 10 99,43 12 137,27 11 
 у тому числі       

Російська Федерація 19,58 5 25,19 3 20,28 2 
Інші країни СНД 14,88 4 55,81 7 60,16 5 

Країни Балтії 5,45 1 18,43 2 56,83 5 
Торгівля за режимом ННС 187,96 48 538,96 67 898,98 75 
у тому числі       

ЄС-15 125,41 32 332,90 41 613,32 51 
Нові країни-члени ЄС-5 22,52 6 43,52 5 47,90 4 

Країни Азії 2,94 1 5,22 1 11,63 1 
Країни Америки 2,33 1 77,89 10 88,98 7 

Торгівля за повною
ставкою тарифу 

159,97 41 165,09 21 158,10 13 

Всього 387,84 100 803,47 100 1194,35 100 
Імпорт       
Режим вільної торгівлі 1088,89 83 390,80 72 195,70 47 
 у тому числі       

Російська Федерація 516,40 39 154,96 28 66,34 16 
Інші країни СНД 450,36 34 173,88 32 64,14 15 

Країни Балтії 122,13 9 61,95 11 65,23 16 
Торгівля за режимом ННС 202,45 15 76,97 14 61,61 15 
у тому числі       

ЄС-15 108,07 8 54,79 10 43,53 10 
Нові країни-члени ЄС-5 15,83 1 6,26 1 4,37 1 

Країни Азії 1,89 0 0,55 0 1,15 0 
Країни Америки 38,60 3 11,31 2 10,49 3 

Торгівля за повною
ставкою тарифу 

17,70 1 78,56 14 160,49 38 

Всього 1309,04 100 546,33 100 417,80 100 

Джерело: база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 

Більшість нафтопродуктів імпортується з країн, з якими Україна має угоди 
про вільну торгівлю, однак частка такого імпорту відчутно знизилась з 83% у 
2000 році до 47% у 2002. Такі зміни відображають зростання частки торгівлі 
за повною ставкою тарифу з 1% до 38% в той же період часу одночасним 
різким скороченням імпорту нафтопродуктів в абсолютному виразі через 
збільшення внутрішнього виробництва. Це дозволило диверсифікувати 
імпорт за країнами-постачальниками. Імпорт з Росії домінував на ринку в 
2000 році, його частка складала 39%. І тільки через два роки частка 
російського імпорту (16%) стала дорівнювати часткам імпорту з інших країн 
СНД та країн – нових членів ЄС. 

Починаючи з 2000 року експорт нафтопродуктів відчутно зростав, причому в 
його структурі домінував експорт у країни ЄС-15, частка якого склала 51%. 
Найбільша частина експорту припадає на режим ННС (75% у 2002 році). 
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11.2 Тарифи 
Таблиця 11.3 
Нафтопереробна промисловість: середньоарифметичні тарифи 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 3.2 3.2 3.2 3.2 3.5 3.3 3.3 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 2.1 2.0 2.0 2.2 2.9 2.5 2.5 

повна ставка 7.5 7.5 7.5 7.4 7.9 7.5 7.5 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

Незважаючи на невелике зростання середньоарифметичної пільгової 
(ННС) ставки тарифу та сталий рівень повної ставки тарифу, сукупний 
рівень тарифів залишився фактично незмінним на рівні 3,2-3,3%. 
Таблиця 11.4 
Нафтопереробна промисловість: тарифи, зважені на величину імпорту 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 1.6 1.1 1.1 0.4 0.4 0.3 0.3 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 2.6 1.6 1.6 0.2 0.3 0.3 0.3 

повна ставка 3.2 2.3 2.3 0.9 0.9 0.8 0.8 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

Примітка: тарифи зважені на величину загального імпорту без виокремлення торговельних 
режимів 

Пільгова (ННС) ставки тарифу, зваженого на величину імпорту, знизилась з 
2,6% до 0,3% за період з 1996 по 2002 роки. Повна ставка тарифу, 
зваженого на величину імпорту, також зменшилася. 

11.3 Субсидії 
Переважна більшість нафтопереробних заводів були приватизовані та не 
отримували якихось значних субсидій чи державної підтримки. 

11.3.1 Податкові видатки 

Податкові пільги підприємствами нафтопереробної промисловості надавались 
у вигляді податкової відстрочки зі сплати податку на прибуток підприємств 
згідно Закону “Про податок на прибуток підприємств”. Така, до 2003 року 
підприємствам було дозволено накопичувати кошти для інвестицій в основні 
фонди, придбані до 1993 року, і вносити ці кошти у статтю витрат балансу 
(сума таких коштів обмежувалась). 

Таблиця 11.5 
Нафтопереробна промисловість: податкові видатки, млн. грн. 

 2002 2003 2004 

Податкові пільги  287 169 24 

Відстрочка ППП 48 - - 
Податкова 

заборгованість 
239 169 24 

Податкові втрати 71 33 4 

Джерело: Пояснювальна записка до проектів бюджетів на 2004 та 2005 роки 
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11.3.2 Загальний обсяг субсидування 

Податкові видатки є єдиною формою субсидій, наданих підприємствам 
нафтопереробної промисловості, причому їх обсяг поступово зменшується. 

Таблиця 11.6 
Нафтопереробна промисловість: загальний обсяг субсидування 

 2002 2003 2004 

 млн. грн. % всього млн. грн. % всього млн. грн. % всього 

Трансферти 0 0 0 0 0 0 

Податкові видатки 71 100 33 100 4 100 
Надання або закупівля 
товарів та послуг державою 

0 0 0 0 0 0 

Квазі-фіскальна діяльність  0 0 0 0 0 0 

Інша підтримка доходів 
та/або цін 

0 0 0 0 0 0 

Всього 71 100% 33 100% 4 100% 

11.4 Очікувані зміни режиму торгівлі для 
нафтопереробної промисловості внаслідок 
вступу України до СОТ 

Доступ до ринку: Як очікується, середньоарифметичний сукупний тариф на 
продукти нафтопереробки знизиться на 72% внаслідок вступу України до 
СОТ, головним чином за рахунок зменшення ставки повного тарифу. 

Таблиця 11.7 
Нафтопереробна промисловість: очікувана зміна тарифів внаслідок вступу до СОТ 

  Тариф 2002 
року 

Очікуваний 
тариф 

Абсолютне 
зменшення 

Відносне 
зменшення 

середньоарифметична ставка 
сукупного тарифу 

3.3 0.9 2.3 72% 

у тому числі     

   пільгова (ННС) ставка 2.5 1.7 0.8 32% 

   повна ставкаa 7.5 1.7 5.8 77% 

ставка сукупного тарифу, 
зваженого на імпорт 0.3 0.1 0.3 74% 

у тому числі     

   пільгова (ННС) ставка 0.3 0.2 0.1 33% 

   повна ставкаa 0.8 0.2 0.6 79% 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, проекти законів №7354 та №7181, оцінки 
ІЕД 

Примітка: 
а  В даному випадку мова йде про зниження повної ставки тарифу по відношенню до країн – 
членів СОТ, з якими Україна на сьогодні не має угоди про ННС, і, відповідно, торгівля 
відбувається із застосуванням повної ставки мита. Припускається, що після вступу України до 
СОТ торгівля з такими країнами відбуватиметься за режимом ННС 

Нафтопереробна промисловість (A11) є предметом тільки однієї галузевої 
ініціативи, а саме “Хімія”. Хоча ця ініціатива передбачає зв’язане мито у 
розмірі 6,5%, воно все одно нижче за 9,2% ставку мита, що фактично 
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стягується сьогодні. Таким чином, після вступу України до СОТ очікується, 
що митний тариф на деякі продукти нафтопереробної промисловості, що 
входять до сфери галузевої ініціативи (такі продукти складають приблизно 
3% загального імпорту сектора), зменшиться на 2,7 відсоткових пункти. 

Таблиця 11.8 
Нафтопереробна промисловість: очікувана зміна тарифу внаслідок приєднання до галузевої 
ініціативи 

Ініціатива 
ННС тариф у 
2002 році, % 

Галузева 
ініціатива щодо 
тарифу, % 

Різниця 
Частка 

імпорту, % 
Коментар 

Хімія 9,2 6,5 2,7 2,9 Зменшення 

Джерело: Митний тариф, Міністерство економіки, розрахунки ІЕД. 

Внутрішня підтримка: За умови усуненням ліквідації податкової 
заборгованості внутрішня підтримка галузі буде нульовою. 
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12  Виробництво хімічної продукції, виробів з гуми та 
пластмаси (А12) 

Таблиця 12.1 
Виробництво хімічної продукції, виробів з гуми та пластмаси: окремі економічні показники 

     2000 2001 2002 2003 
Випуск млн. гривень 15353 17944 19322 25346 

% загального випуску 3,6 3,4 3,4 3,7 
% випуску промисловості 6,6 6,5 6,4 7,0 

 %реального зростання 9,0 11,0 6,0 17,0 
Додана вартість % ВВП 2,5 2,0 2,0 2,1 
Додана вартість / випуск  % 27,5 22,7 22,8 21,7 
Структура доданої вартості:      
 Оплата праці найманих працівників 38,7 45,4 42,8 42,3 
 Валовий прибуток, змішаний доход 33,3 29,6 33,5 37,6 
 Податки за виключенням  

субсидій на виробництво та імпорт 

% доданої 
вартості сектора 

28,1 25,0 23,7 20,2 

Зайнятість Тисяч людей 200 193 191 179 
  % всього зайнятих 1,5 1,5 1,6 1,5 
Середня заробітна плата гривень 305 405 459 568 
Експорт млн. гривень 9619 9365 9862 13361 
  % загального експорту 9,1 8,3 7,9 8,7 
  % випуску сектора 62,7 52,2 51,0 52,7 
Імпорт млн. гривень 9774 11766 11507 15498 
  % загального імпорту 10,0 10,7 10,0 10,5 
  % випуску сектора 63,7 65,6 59,6 61,1 
Експорт/Імпорт Індекс 1,0 0,8 0,9 0,9 

Джерело: Державний комітет статистики, ІЕД 

12.1 Огляд 
Частка хімічної галузі в загальному обсязі виробництва та промисловому 
випуску не перевищувала 4% та 7% відповідно, незважаючи на стабільне 
зростання реального випуску галузі. Частка доданої вартості, створеної 
галуззю, у ВВП зменшилася від 2,5% у 2000 році до 2,1% у 2003, що 
відповідає зменшенню співвідношення доданої вартості до випуску, вказуючи 
на недостатність реструктуризації у галузі (наприклад, застаріле обладнання, 
відсутність нових технологій тощо). Порівняно з іншими галузями економіки 
частка доданої вартості у випуску галузі знаходиться в середньому діапазоні. 
У 2000 році розподіл доданої вартості між працівниками, підприємцями та 
державою був майже рівним, але поступово змінювався на користь 
працівників та підприємців, при цьому частка держави зменшувалася. 
Зміна рівня зайнятості в галузі відповідала динаміці загальних тенденцій 
зайнятості: на фоні збільшення розміру заробітної плати загальна кількість 
зайнятих у галузі зменшувалася, при цьому частка працівників хімічної 
промисловості у загальній чисельності робочої сили залишилася практично 
незмінною на рівні 1,5%. 
Хімічна галузь відіграє важливу роль у зовнішній торгівлі. На галузь 
припадало в середньому близько 10,5% від загального обсягу імпорту, а 
експорт – приблизно на рівні 8,5% від загального обсягу експорту. Рівень 
торгівлі всередині хімічної галузі був одним з найвищих серед галузей, що 
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розглядаються, при цьому більше половини випуску сектора експортувалося 
та імпортувалося. Обсяги притоку та відтоку хімічної продукції були відносно 
збалансовані з невеликим переважанням імпорту. 
Структура торгівлі хімічною продукцією за різними торговельними режимами 
показує, що більша частина імпорту походить з країн, які застосовують 
режим ННС, особливо з ЄС-15, і ця тенденція посилюється. Нові країни – 
члени ЄС та Азія є також важливими джерелами імпорту на умовах режиму 
ННС. Суттєвий обсяг імпорту надходить також на умовах режиму вільної 
торгівлі, головним чином, з Росії. Однак обсяг вільної торгівлі хімічною 
продукцією протягом 2000-2002 років не збільшився в доларовому 
еквіваленті, а, отже, і ринкова частка сектору зменшувалась. Така ж 
переорієнтація на користь торговельних партнерів, торгівля з якими ведеться 
за режимом ННС, була характерною і для експорту, причому найбільша 
частка експорту з України йшла в Азію. Водночас експорт в Росію суттєво 
зменшився. Хоча втрата російського ринку була частково компенсована 
збільшенням експорту в інші країни СНД, загальні обсягу експорту на умовах 
режиму вільної торгівлі зменшилися. 
Таблиця 12.2 
Виробництво хімічної продукції, виробів з гуми та пластмаси: торгівля товарами 

 2000 2001 2002 
 млн. дол. 

США 
% всього 

млн. дол. 
США 

% всього 
млн. дол. 
США 

% всього 

Експорт       
Режим вільної торгівлі 807,97 47 699,15 42 571,68 35 
 у тому числі       

Російська Федерація 612,48 35 521,37 31 375,01 23 
Інші країни СНД 181,72 10 155,17 9 172,92 11 

Країни Балтії 13,77 1 22,61 1 23,75 1 
Торгівля за режимом
ННС 

837,06 48 853,53 51 930,51 58 

у тому числі       
ЄС-15 233,69 13 233,40 14 186,55 12 

Нові країни-члени ЄС-5 140,45 8 142,74 9 210,68 13 
Країни Азії 298,08 17 323,16 19 414,43 26 

Країни Америки 132,97 8 98,97 6 70,87 4 
Торгівля за повною
ставкою тарифу 

92,20 5 105,81 6 116,01 7 

Всього 1737,22 100 1658,49 100 1618,19 100 
Імпорт       
Режим вільної торгівлі 439,39 29 459,34 26 447,03 22 
 у тому числі       

Російська Федерація 365,24 24 371,76 21 367,79 18 
Інші країни СНД 53,53 4 65,82 4 59,67 3 

Країни Балтії 20,62 1 21,76 1 19,57 1 
Торгівля за режимом
ННС 

1069,83 70 1316,38 73 1548,15 77 

у тому числі       
ЄС-15 557,82 37 736,40 41 871,61 43 

Нові країни-члени ЄС-5 191,95 13 235,95 13 279,05 14 
Країни Азії 199,46 13 181,91 10 221,19 11 

Країни Америки 56,62 4 80,02 4 81,08 4 
Торгівля за повною
ставкою тарифу 

11,45 1 19,96 1 22,25 1 

Всього 1520,66 100 1795,68 100 2017,42 100 

Джерело: База даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 
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12.2 Тарифи 
Таблиця 12.3 
Виробництво хімічної продукції, виробів з гуми та пластмаси: середньоарифметичні тарифи 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 4.8 4.9 4.9 6.2 5.7 5.5 5.3 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 5.6 5.9 5.8 7.6 6.8 6.6 6.4 

повна ставка 13.4 12.9 12.9 14.5 14.0 14.1 13.9 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

Середньоарифметичний тариф на імпорт хімічної продукції, виробів з гуми та 
пластмаси у 2001-2003 роки становив близько 5,0%. Пільгові (ННС) ставки 
тарифів, так само як і повні ставки тарифу (розрахованого як 
середньоарифметичне) збільшилися в період з 1996 по 2002 роки і 
починаючи з 2000 року залишилися на рівні відповідно 6,4% і 13,9%. 
Різниця між сукупним тарифом та пільговою (ННС) ставкою тарифу 
пояснюється важливістю імпорту хімічної продукції, гуми та пластмаси з 
країн, з якими Україна підписала угоди про вільну торгівлю. 

Найвища середньоарифметична пільгова (ННС) ставка тарифу в розмірі 
15,2% стягується з імпорту шин та труб, за ним іде мито на рівні 12,8% на 
хімічну продукти, які не класифіковані в іншому місці, та ставка 11,3% – на 
продукцію виробництва мила та миючих засобів, парфумів, косметики та 
інших туалетних засобів. Найнижчим тарифом (3,0%) обкладається імпорт 
синтетичної гуми, пластмаси, та штучних волокон окрім скла. 

Пільгова (ННС) ставка тарифу була збільшена для більшості підгалузей. 
Єдиною підгалуззю, в якій тарифи залишилися відносно стабільними, були 
вироби з гуми, що не класифіковані деінде. Також для однієї підгалузі 
(продукція виробництва основних промислових хімікатів, окрім добрив) 
тариф був зменшений на один відсотковий пункт з 5,6% у 1996 році до 5,5% 
у 2001-2002 роках. 

Таблиця 12.4 
Виробництво хімічної продукції, виробів з гуми та пластмаси: тарифи, зважені на величину 
імпорту 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 3.2 5.5 6.8 6.4 6.5 4.9 4.9 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 3.8 6.6 8.3 7.8 7.9 5.9 5.9 

повна ставка 10.0 13.8 13.9 14.0 14.2 13.0 13.0 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

Примітка: тарифи зважені на величину загального імпорту без виокремлення торговельних 
режимів  

І пільгова (ННС) ставка, і повна ставка тарифу, зваженого на імпорт, були 
поступово збільшенні в період з 1996 по 2002 роки. Пільгова (ННС) ставка 
тарифу досягла рівня 5,9%, а повна - 13,0%. 
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12.3 Субсидії 

12.3.1 Трансферти коштів 

Прямі державні виплати хімічній галузі почались у 2003 році у формі 
виділення коштів із державного бюджету на реконструкцію видобування на 
державному підприємстві "Калійний завод" (завод з виробництва поташу) та 
Стебнинському державному гірничо-хімічному підприємстві "Полімінерал"74. 

Обсяг прямих державних трансфертів різко збільшився у 2004 році після 
того, як з метою запобігання різкому збільшенню цін на ліки, КМУ впровадив 
схему компенсації виробникам лікарських засобів додаткових витрат, 
пов'язаних з підвищенням ставки акцизу на етиловий спирт75. При продажі 
етилового спирту виробникам ліків використовується пільгова ставка акцизу 
на рівні 2 грн. за 1 літр чистого спирту. Така ж пільгова ставка акцизу 
використовується у розрахунку цін на ліки. Обсяг компенсації дорівнює 
різниці між фактичною ставкою акцизу, встановленою відповідним законом76, 
та пільговою ставкою у розмірі 2 грн. Виробник ліків, який збирається купити 
етиловий спирт, видає місцевому органу податкової адміністрації податковий 
вексель на суму компенсації. Етиловий спирт можна отримати лише за 
пред’явлення виробнику етилового спирту копії цього податкового векселя з 
відміткою про взяття векселю на облік. Податковий вексель погашається, 
коли виробник ліків сплачує суму компенсації до бюджету. Після цього 
компенсація повертається виробнику ліків та основі погашеного податкового 
векселя, який подається місцевій податковій адміністрації разом з іншими 
квартальними податковими звітами. 

Таблиця 12.5 
Виробництво хімічної продукції, виробів з гуми та пластмаси: трансферті коштів, млн. грн. 

 2002 2003 2004 

Прямі трансферти - 10,0 59,0 

Прямі трансферти, всього - 10,0 59,0 

Джерело: Звіти про виконання бюджету Державного казначейства 2002, 2003 та 2004 років 

12.3.2 Податкові витрати 

Податкові пільги в хімічній галузі стосуються переважно виробництва та 
продажу медичної продукції. У 2002 та 2003 роках поставки всіх ліків та 
виробів медичного призначення, зареєстрованої в Україні, було звільнено від 
сплати ПДВ відповідно до підпункту 5.1.7 закону про ПДВ77. У 2004 році 
обсяг податкових пільг було суттєво скорочено через затвердження списку 
виробів медичного призначення, на який поширюється звільнення від сплати 

                                       
74  У Державному бюджеті стверджується, що ці кошти виділені відповідно до Програми 

розвитку виробництва калійних добрив. Однак про офіційне підтвердження існування 
такої програми наразі не відомо. 

75  Постанова КМУ “Про затвердження Порядку компенсації виробникам - суб'єктам 
підприємницької діяльності додаткових витрат, пов'язаних з підвищенням з 1 січня 2004 р. 
ставки акцизного збору на спирт етиловий, що використовується для виготовлення 
лікарських засобів” № 2077 від 30.12.2003. 

76  Закон України “Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої” 
№178/96-ВР від 07.05.96. 

77  Закон України “Про податок на додану вартість” №168/97-ВР від 03.014.97. 
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податку, що визначено Законом про Державний бюджет України (стаття 80, 
пункт 49). Список продукції медичного призначення визначається та 
затверджується відповідною постановою КМУ78. 

Інші податкові пільги у галузі надавалися у формі податкової заборгованості. 
Хоча у 2002 та 2004 роках частина накопичених податкових боргів була 
списана, а інша частина - реструктурована, обсяг прострочених податкових 
зобов'язань зростав з кожним роком. Окрім цього податкові пільги 
надавалися хімічним підприємствам, які працювали у СЕЗ і на ТПР 
Житомирської та Донецької області, а також Автономної республіки Крим. До 
того ж право на пільги мали виробники добрив, розташовані в СЕЗ Одеської 
області, а також виробники ліків у СЕЗ та на ТПР Закарпатської і Донецької 
областей. 

Таблиця 12.6 
Виробництво хімічної продукції, виробів з гуми та пластмаси: податкові видатки, млн. грн. 

 2002 2003 2004 
Податкові пільги 3 325,7 3 367,3 1 408,9 
Звільнення від ПДВ 3 112,5 3 065,0 747,0 
Податкова заборгованість 74,0 64,0 71,0 
СЕЗ та ТПР 139,2 238,3 590,9 

Податкові видатки, всього 3 298,4 3 315,9 1 350,7 

Джерело: пояснювальна записка до проекту державного бюджету на 2004 та 2005 років, 
Державна податкова адміністрація, звіти Міністерства економіки щодо основних показників 
діяльності СЕЗ та ТПР, оцінки ІЕД 

12.3.3 Надання та закупівля товарів або послуг державою  

У Державному бюджеті передбачено ряд програм підтримки хімічної галузі. 
Кілька хімічних підприємств отримували кошти з бюджету на консервацію, 
реконструкцію та обновлення виробничих потужностей. Більша частина 
державної допомоги була знову таки спрямована фармацевтичним 
підприємствам та пов'язаним з ними сферами діяльності, зокрема, на 
професійну підготовку та підвищення кваліфікації медичного і 
фармацевтичного персоналу у вищих учбових закладах. 

Таблиця 12.7 
Виробництво хімічної продукції, виробів з гуми та пластмаси: надання або закупівля товарів та 
послуг державою, млн. грн. 

 2002 2003 2004 

Реструктуризація  1,8 3,0 7,8 

Управління 0,6 0,7 1,2 

Підвищення кваліфікації 321,6 360,9 431,1 
Інше 2,6 - - 
Державне забезпечення/закупівля 
товарів чи послуг, всього 

326,6 364,6 440,1 

Джерело: Звіти про виконання бюджету Державного казначейства 2002, 2003 та 2004 роки 

                                       
78  Постанова КМУ “Про перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення, 

операції з продажу яких звільняються від обкладення податком на додану вартість” 
№1949 від 17.12.2003; Постанова КМУ “ Про розширення переліку лікарських засобів, 
операції з продажу яких звільняються від обкладення податком на додану вартість ” № 
1006 від 10.08.2004. 
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12.3.4 Загальний обсяг субсидування 

Переважна частина державної підтримки хімічній галузі надавалась у формі 
податкових видатків (що спрямовувались переважно фармацевтичній 
підгалузі). Державне забезпечення товарами та послугами було менш 
значним, але все одно помітним порівняно з прямими трансфертами коштів. 
Структура державної допомоги з часом змінились: частка податкових 
видатків поступово зменшувалася, в той час як державне сприяння, 
спрямоване переважно на програми професійної підготовки, зростало. 
Останнє можна розглядати як позитивну тенденцію. 

Таблиця 12.8 
Виробництво хімічної продукції, виробів з гуми та пластмаси: загальний обсяг субсидування 

 2002 2003 2004 

 
млн. 

гривень 
% від 

загального 
млн. 

гривень 
% від 

загального 
млн. 

гривень 
% від 

загального 
Трансферти 0,0 0 10,0 0,3 59,0 3,2 

Податкові видатки 3 298,4 91,0 3 315,9 89,8 1 350,7 73,0 
Надання або 
закупівля товарів та 
послуг державою 

326,6 9,0 364,6 9,9 440,1 23,8 

Квазі-фіскальна 
діяльність 

0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Інша підтримка 
доходів та/або цін 

0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Всього 3 625,0 100 3 690,5 100 1 849,7 100 

Джерела: Державна податкова адміністрація, звіти Міністерства економіки щодо основних 
показників діяльності СЕЗ та ТПР, звіти Державного казначейства про виконання Державного 
бюджету 2002, 2003, та 2004 років, оцінки ІЕД 

12.4 Очікувані зміни режиму торгівлі для хімічного 
виробництва, виробів з гуми та пластмаси 
внаслідок вступу України до СОТ 

Доступ до ринку: Очікується, що середньоарифметичний сукупний тариф 
на продукцію хімічного виробництва, вироби з гуми та пластмаси знизиться 
на 45% внаслідок вступу України до СОТ. 

На виробництво хімічної продукції, виробів з гуми та пластмаси (А12) 
поширюються сім галузевих ініціатив: "Хімія", "Цивільна авіація", 
"Дистильовані спирти", "Медичне обладнання", "Фармацевтика", "Текстиль і 
одяг ", "Іграшки". Що стосується імпорту, то в цьому плані найважливішими 
ініціативами є "Хімія" та "Фармацевтика", на які припадає відповідно 61,4% і 
20,9% та імпорту хімічних товарів. Однак зменшення тарифу згідно 
ініціативи "Хімія" буде не дуже суттєвим – лише на 0,5 відсоткових пунктів з 
нинішніх 6,3% (тобто до 5,8%). Ініціатива "Фармацевтика" передбачає 
обов'язкову нульову ставку мита, прийняття якої означатиме зниження 
тарифів на 2,3 відсоткові пункти. 

Очікується, що галузева ініціатива "Текстиль та одяг " буде не обов'язковою 
для галузі А12, оскільки запропонована ставка зв’язаного тарифу вже вища 
за ту, що фактично застосовується, на 0,2 відсоткові пункти. 
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Таблиця 12.9 
Виробництво хімічної продукції, виробів з гуми та пластмаси: очікувана зміна тарифів 
внаслідок вступу до СОТ 

  Тариф 2002 
року 

Очікуваний 
тариф 

Абсолютне 
зменшення 

Відносне 
зменшення 

Середньоарифметична ставка 
сукупного тарифу 

5.3 2.9 2.4 45% 

у тому числі     

   пільгова (ННС) ставка 6.4 3.7 2.6 41% 

   повна ставкаa 13.9 3.7 10.1 73% 
ставка сукупного тарифу, 
зваженого на імпорт 

4.9 2.3 2.6 52% 

у тому числі     

   пільгова (ННС) ставка 5.9 3.0 2.9 49% 

   повна ставкаa 13.0 3.0 10.0 77% 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, проекти законів №7354 та №7181, оцінки 
ІЕД 

Примітка: 
а  В даному випадку мова йде про зниження повної ставки тарифу по відношенню 
до країн – членів СОТ, з якими Україна на сьогодні не має угоди про ННС, і, 
відповідно, торгівля відбувається із застосуванням повної ставки мита. 
Припускається, що після вступу України до СОТ торгівля з такими країнами 
відбуватиметься за режимом ННС 

Впровадження ініціативи "Дистильовані спирти" відбуватиметься в два етапи. 
Протягом перших трьох років після вступу обов'язкова ставка мита 
становитиме 10%, а через три роки вона буде знижена до нуля. Важко 
оцінити потенційний вплив цих змін, оскільки нинішня частка продукції, яка 
підпадає під дію ініціативи "дистильовані спирти" в частині імпорту дуже 
близька до нуля. 

Іншою галузевою ініціативою, впровадження якої переноситься на пізніше, є 
"цивільна авіація". Передбачається, що вона набере чинності з 2010 році і 
означатиме зниження тарифу на 9,9 відсоткових пунктів. 

Таблиця 12.10 
Виробництво хімічної продукції, виробів з гуми та пластмаси: очікувана зміна тарифів 
внаслідок приєднання до галузевих ініціатив 

Тариф за галузевою 
ініціативою, % 

Ініціативи 
Тариф ННС 
у 2002 
році, % 

Безпосередньо
після вступу  

Через3 
(10) після 
вступу 

Різниця 
Частка 

імпорту, % 
Коментар 

Хімія 6,3 5,8 5,8 0,5 61,4 Зниження 
Цивільна авіація 9,9 9,9 0,0a 9,9 2,7 Зниження 
Дистильовані спирти н/д 10,0 0,0b н/д 0,0 Зниження 
Медичне 
обладнання 2,0 0,0 0,0 2,0 0,1 Зниження 
Фармацевтика 2,3 0,0 0,0 2,3 20,9 Зниження 
Текстиль та одяг  2,5 2,7 2,7 -0,2 2,6 Не обмежуючий
Іграшки 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 Зниження 

Джерело: Митний тариф, Міністерство економіки, розрахунки ІЕД 

Примітка:  
a Україна запропонувала приєднатись до ініціативи “цивільна авіація” у 2010 р. 
b Україна запропонувала обмежити митний тариф до нуля для ініціативи “дистильовані 
спирти” через три роки після вступу країни до СОТ 
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Внутрішня підтримка: Протягом 2002-2004 років від 70% до 90% всіх 
субсидій галузі надавались у формі податкових видатків, а саме звільнення 
від сплати ПДВ, податкових заборгованостей та податкових пільг, які 
надавалися через СЕЗ та ТПР, Очікується, що ці форми субсидування не 
будуть застосовуватися після вступу України до СОТ.  
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13  Виробництво інших неметалевих мінеральних 
виробів (A13) 

Таблиця 13.1 
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів: окремі економічні показники 

     2000 2001 2002 2003 
Випуск млн. гривень 5621 7569 8238 10893 

% загального випуску 1,3 1,4 1,4 1,6 
% випуску промисловості 2,4 2,7 2,7 3,0 

 % реального зростання 8,0 11,0 5,0 18,0 
Додана вартість % ВВП 0,8 1,0 1,0 0,9 
Додана вартість / випуск  % 24,0 28,2 26,1 23,2 
Структура доданої вартості:      
 Оплата праці найманих працівників 75,6 60,3 65,5 71,9 
 Валовий прибуток, змішаний доход 4,4 25,3 21,8 13,5 
 Податки за виключенням  

субсидій на виробництво та імпорт 

% доданої 
вартості сектора 

20,0 14,5 12,6 14,6 

Зайнятість Тисяч людей 206 184 161 150 
  % всього зайнятих 1,5 1,4 1,3 1,3 
Середня заробітна плата гривень 232 314 384 490 
Експорт млн. гривень 1032 1077 1134 1626 
  % загального експорту 1,0 1,0 0,9 1,1 
  % випуску сектора 18,4 14,2 13,8 14,9 
Імпорт % загального імпорту 885 1150 1202 1705 
  % загального імпорту 0,9 1,0 1,0 1,2 
  % випуску сектора 15,7 15,2 14,6 15,7 
Експорт/Імпорт Індекс 1,2 0,9 0,9 1,0 

Джерело: Державний комітет статистики, ІЕД 

13.1 Огляд 
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів включає виробництво 
скла, керамічних виробів, а також виробництво більшості будматеріалів, 
таких як цемент, вапно, штукатурка тощо. Частка галузі в загальному обсязі 
виробництва складає 1,5%, в промисловому виробництві – близько 3,0% 
Незначна частка доданої вартості у випуску галузі (між 23% та 28% у різні 
роки в залежності від витрат на проміжне споживання) пояснює малу частку 
галузі у ВВП. Частка сектора у ВВП залишалась на рівні близько 1.0% 
протягом 2000-2003 років. 

Наймані працівники отримують найбільшу частку доданої вартості, оскільки 
компенсація працівникам складає від 60% до 75%. Одночасно частка чистих 
податкових надходжень від виробництва та імпорту зменшилась з 20% у 
2000 році до 14% у 2003, і була перерозподілена на користь прибутку 
підприємств та змішаного доходу. Стале зменшення кількості зайнятих у 
галузі – з 206 тис. працівників у 2000 році до 161 тис. у 2000 – може 
пояснити падіння частки оплати праці найманих працівників у структурі 
доданої вартості в 2000-2002 роках, тоді як зростання заробітної платні у 
2003 році пояснює подальше зростання компенсації. 

Міжнародна торгівля відповідними товарами сектору ведеться не дуже 
активно. Частки імпорту та експорту у загальному випуску сектора 
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залишаються на рівні 14%. Близькі значення експорту та імпорту не 
дозволяє класифікувати галузь ані як експортно-, ані як імпортно-
орієнтовану галузь. 

Продукція сектора експортується, в основному, до країн СНД (на рівні 57-
66% від загального експорту). Левова частка експорту надходить до Росії, 
що може бути пояснено збереженням коопераційних відносин, які були 
започатковані за радянських часів. Експорт неметалевих мінеральних 
виробів у країни ЄС-15 залишався на досить низькому рівні – біля 7-10% від 
загального експорту. 

Що стосується імпорту, то тут ситуація складається по-іншому. Україна 
імпортує продукцію галузі з Росії (22-30% імпорту протягом різних років) та з 
країн ЄС-15 (31-33%). Диверсифікація ринку та зростаюча частка торгівлі за 
режимом ННС на фоні досить високого рівня тарифних обмежень дозволяє 
зробити висновок, що якість виробів грає одну з ключових ролей в імпорті. 

Таблиця 13.2 
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів: торгівля товарами 

 2000 2001 2002 
 млн. дол. 

США 
% всього 

млн. дол. 
США 

% всього 
млн. дол. 
США 

% всього 

Експорт       
Режим вільної торгівлі 96,03 70 110,01 70 114,00 66 
 у тому числі       

Російська Федерація 72,77 53 82,92 53 72,02 42 
Інші країни СНД 18,01 13 21,22 13 25,82 15 

Країни Балтії 5,25 4 5,86 4 16,15 9 
Торгівля за режимом ННС 38,29 28 43,21 27 55,08 32 
у тому числі       

ЄС-15 10,23 7 14,11 9 16,92 10 
Нові країни-члени ЄС-5 15,07 11 14,67 9 22,51 13 

Країни Азії 3,39 2 3,32 2 4,48 3 
Країни Америки 1,08 1 1,22 1 1,08 1 

Торгівля за повною
ставкою тарифу 

3,36 2 4,14 3 2,78 2 

Всього 137,68 100 157,35 100 171,86 100 
Імпорт       
Режим вільної торгівлі 62,42 40 73,67 37 73,31 34 
 у тому числі       

Російська Федерація 46,94 30 54,56 27 47,53 22 
Інші країни СНД 13,59 9 14,33 7 20,34 9 

Країни Балтії 1,88 1 4,78 2 5,44 3 
Торгівля за режимом ННС 92,46 59 125,26 63 141,65 66 
у тому числі       

ЄС-15 52,03 33 64,09 32 66,68 31 
Нові країни-члени ЄС-5 32,42 21 45,80 23 52,52 24 

Країни Азії 5,07 3 11,19 6 18,93 9 
Країни Америки 1,41 1 2,06 1 1,88 1 

Торгівля за повною
ставкою тарифу 

0,83 1 1,14 1 0,95 0 

Всього 155,71 100 200,07 100 215,91 100 

Джерело: база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 
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13.2 Тарифи 
Середньоарифметичний сукупний імпортний тариф на неметалеві мінеральні 
вироби стабільно зростав завдяки зростанню як пільгової (ННС), так і повної 
ставки тарифу, і стабілізувався на рівні 7,8% у 1999 році. Відчутна різниця 
між сукупним тарифом та пільговою (ННС) ставками тарифу говорить про те, 
що істотна частина імпорту надходить з країн, з якими Україна підписала 
угоди про вільну торгівлю. 

Таблиця 13.3 
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів: середньоарифметичні тарифи  

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 4.6 4.5 6.8 7.8 7.8 7.8 7.8 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 6.8 6.7 10.2 11.8 11.7 11.5 11.5 

повна ставка 12.7 12.7 14.7 15.3 15.4 22.8 22.8 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

У 2001-2002 роках середньоарифметичні пільгові (ННС) ставки тарифу були 
найбільшими на імпорт будівельної кераміки (13,6%), цементу, вапна, та 
штукатурки (13,5%), скла і виробів з нього (13.1%). Найнижчий рівень 
тарифу спостерігався на імпорт неметалевих мінеральних виробів, не 
класифікованих деінде. Для більшості під-секторів середньоарифметичні 
пільгові (ННС) ставки тарифу зросли протягом 1996 – 2002 років, за 
виключенням тарифів на цемент, вапно та штукатурку. 

Таблиця 13.4 
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів: тарифи, зважені на величину імпорту 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 4.9 4.9 7.0 6.9 6.8 7.6 7.6 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 7.3 7.3 10.5 10.3 10.3 11.4 11.4 

повна ставка 12.5 12.5 14.3 14.4 14.4 22.4 22.4 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

Примітка: тарифи зважені на величину загального імпорту без виокремлення торговельних 
режимів  

ЯК пільгова (ННС) ставка, так і повна ставка тарифу, зваженого на імпорт, 
поступово зростали з 1996 по 2002 роки. З 2001 року пільгова (ННС) ставка 
тарифу зупинилась на рівні 11,4%, повний ставка – на рівні 22,4%.  

13.3 Очікувані зміни режиму торгівлі для 
виробництва інших неметалевих мінеральних 
виробів внаслідок вступу України до СОТ 

Доступ до ринків: Членство України в СОТ, як очікується, призведе до 31% 
зниження середньоарифметичного сукупного тарифу на неметалеві 
мінеральні вироби. 
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Таблиця 13.5 
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів: очікувана зміна тарифів внаслідок 
вступу до СОТ 

  Тариф 2002 
року 

Очікуваний 
тариф 

Абсолютне 
зменшення 

Відносне 
зменшення 

Середньоарифметична ставка 
сукупного тарифу 7.8 5.4 2.4 31% 

у тому числі     

   пільгова (ННС) ставка 11.5 8.2 3.4 29% 

   повна ставкаa 22.8 8.2 14.6 64% 

ставка сукупного тарифу, 
зваженого на імпорт 

7.6 5.3 2.3 30% 

у тому числі     

   пільгова (ННС) ставка 11.4 8.1 3.3 29% 

   повна ставкаa 22.4 8.1 14.3 64% 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, проекти законів №7354 та №7181, оцінки 
ІЕД 

Примітка: 
а  В даному випадку мова йде про зниження повної ставки тарифу по відношенню до країн 
– членів СОТ, з якими Україна на сьогодні не має угоди про ННС, і, відповідно, торгівля 
відбувається із застосуванням повної ставки мита. Припускається, що після вступу України 
до СОТ торгівля з такими країнами відбуватиметься за режимом ННС 

Існує три галузеві ініціативи, що торкаються галузі виробництва інших 
неметалевих мінеральних виробів. Це галузеві ініціативи “Хімія”, “Цивільна 
авіація” та “Інформаційні технології”. Приєднання до ініціативи “Хімія” не 
матиме впливу на імпорт відповідних виробів, оскільки очікувана зв’язана 
ставка мита на 1,5 відсоткових пункти вища за мито, що фактично 
стягається.  

Відчутне скорочення імпортного мита очікується для виробів, що є предметом 
ініціативи “Інформаційні технології”. Тут передбачається зменшення 
імпортного мита з 10,5% до нульової ставки. Наразі частка імпорту цих 
товарів складає 0.5% від загального імпорту сектора.  

Запровадження ініціативи “Цивільна авіація” буде відстрочено до 2010 року. 
Ця ініціатива передбачає зменшення імпортного митного тарифу на 11,9 
відсоткових пунктів до граничного нульового рівня.  

Таблиця 13.6 
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів: очікувана зміна тарифу через галузеві 
ініціативи 

Ініціатива 
ННС тариф 
у 2002 році, 

% 

Галузева 
ініціатива 

щодо тарифу, 
% 

Різниця 
Частка 

імпорту, % 
Коментар 

Хімія 5,0 6,5 -1,5 4,9 Не обмежено 

Цивільна авіація 11,9 0,0a 11,9 2,6 Зменшення 

Інформаційні технології 10,5 0,0 10,5 0,5 Зменшення 

Джерело: Митні тарифи, Міністерство економіки, розрахунки ІЕД 

Примітка: 
a Україна запропонувала приєднатись до ініціативи “Цивільна авіація” у 2010 році 
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14 Металургія та металообробка (А 14) 
Таблиця 14.1  
Металургія та металообробка: окремі економічні показники 

     2000 2001 2002 2003 
Випуск млн.. гривень 44365 46554 52845 66697 

% загального випуску 10,3 8,9 9,2 9,7 
% випуску 

промисловості 
19,0 16,8 17,6 18,3 

 % реального зростання 21,0 5,0 4,0 14,0 
Додана вартість % ВВП 6,3 4,1 4,0 4,2 
Додана вартість / випуск  % 24,1 18,0 17,3 16,9 
Структура доданої вартості:      

 
Оплата праці найманих
працівників 

34,5 53,3 56,2 62,9 

 
Валовий прибуток,
змішаний доход 

53,4 39,5 36,6 30,0 

 Податки за виключенням  
субсидій на виробництво та
імпорт 

% доданої 
вартості сектора 

 
12,2 7,3 7,2 7,0 

Зайнятість Тисяч чоловік 430 428 418 409 
  % всього зайнятих 3,1 3,3 3,4 3,5 
Середня заробітна плата гривень 421 540 619 781 
Експорт млн. гривень 32320 34502 36456 46908 
  % загального експорту 30,4 30,5 29,3 30,4 
  % випуску сектора 72,9 74,1 69,0 70,3 
Імпорт млн. гривень 5708 8306 8619 8754 
  % загального імпорту 5,8 7,6 7,5 5,9 
  % випуску сектора 12,9 17,8 16,3 13,1 
Експорт/Імпорт Індекс 5,7 4,2 4,2 5,4 

Джерело: Державний комітет статистики, ІЕД 

14.1 Огляд 
Металургія є третім найбільшим сектором економіки: частка сектору у 
загальному обсязі виробництва становить 10% та поступається лише 
харчовій промисловості (2003 рік: 12%) та сектору сільського господарства 
та мисливства (2003 рік: 10%). Частка сектора в загальному випуску 
промисловості залишається стабільною на рівні 18%, завдяки більш ніж 10% 
середньорічним темпам зростання реального випуску у 2000-2003 роках.  

У 2001 році частка доданої вартості металургії у ВВП зменшилась з 6% до 4% 
та залишалася сталою протягом 2002-2003 років. Традиційно, частка доданої 
вартості у випуску для металургії значно відстає від інших секторів 
економіки. Таким чином, відношення доданої вартості до загального випуску 
зменшилося з 24% до 18% протягом 2001 року та до 17% протягом 2002-
2003 років. Така невелике значення частки доданої вартості у випуску в 
порівнянні з іншими секторами пояснюється високим рівнем проміжного 
споживання в металургії, що частково пов’язано застарілими технологіями. 

Частка доданої вартості, що перерозподіляється на оплату праці найманих 
працівників, збільшилася з 34% у 2000 році до 63% у 2003 році за рахунок 
прибутків. Зокрема, частка доданої вартості сектору у формі валового 
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прибутку та змішаного доходу зменшилась за цей період з 53% до 30%. 
Частка доданої вартості, сплачена у вигляді податків на товари та імпорт, 
залишилися відносно сталою на рівні 2001 року та становила 7%. 

Зайнятість у металургійному секторі становить 3% всієї робочої сили. 
Середня заробітна плата робітників сектору стабільно зростала та досягла 
781 гривень на місяць у 2003 році, що перевищує середню заробітну плату в 
економіці на 70%. 

Україна є сьомим найбільшим виробником сталі в світі після Китаю, Японії, 
Сполучених Штатів, Росії, Південної Кореї, та Німеччини (станом на 2003 
рік)79 та третім найбільшим нетто-експортером сталі після Японії та Росії 
(станом на 2002 рік)80. Металургія та обробка металу є найбільшим 
експортним сектором України, на який припадає приблизно 30% всього 
експорту країни. На експорт припадало 70% всього обсягу випуску у 2003 
році. Відповідно, на внутрішнє споживання залишалось близько 30% 
виробленої продукції. 

Таблиця 14.2 
Металургія та металообробка: торгівля товарами 

 2000 2001 2002 
млн. 

доларів 
% всього 

млн. 
доларів 

% всього 
млн. 

доларів 
% всього 

Експорт       
Режим вільної торгівлі 1413,89 23 1396,59 22 953,74 15 
 у тому числі       

Російська Федерація 1061,88 18 989,16 15 617,29 10 
Інші країни СНД 259,21 4 239,12 4 235,11 4 

Країни Балтії 92,80 2 168,31 3 101,34 2 
Торгівля за режимом ННС 3721,48 61 3605,04 56 3943,72 61 
у тому числі       

ЄС-15 649,85 11 736,58 11 779,76 12 
Нові країни-члени ЄС-5 239,98 4 295,48 5 296,89 5 

Країни Азії 1588,48 26 1739,66 27 1986,35 31 
Країни Америки 534,22 9 260,09 4 220,84 3 

Торгівля за повною
ставкою тарифу 

921,08 15 1437,00 22 1539,97 24 

Всього 6056,45 100 6438,63 100 6437,44 100 
Імпорт       
Режим вільної торгівлі 576.4 60 684.7 62 698.4 63 
 у тому числі       

Російська Федерація 510.4 53 599.0 54 629.3 57 
Інші країни СНД 56.8 6 69.0 6 61.7 6 

Країни Балтії 9.2 1 16.7 1 7.4 1 
Торгівля за режимом ННС 373.7 39 418.6 38 390.7 35 
у тому числі 

 
     

ЄС-15 239.5 25 223.6 20 213.0 19 
Нові країни-члени ЄС-5 78.2 8 117.1 11 112.2 10 

Країни Азії 24.5 3 28.2 3 30.2 3 
Країни Америки 16.6 2 25.8 2 21.9 2 

Торгівля за повною
ставкою тарифу 

6.3 1 9.9 1 17.3 2 

Всього 956.3 100 1113.2 100 1106.4 100 

Джерело: база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 

                                       
79  Статистика Міжнародного Інституту Заліза та Сталі www.worldsteel.org. 
80  Статистика Міжнародного Інституту Заліза та Сталі www.worldsteel.org. 
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На імпорту металургійної продукції становила припадало 6-8%, що зробило 
металургію четвертим найбільшим імпортером серед всіх секторів економіки. 
На імпорт металургійної продукції припадало 13% в 2003 році загального 
обсягу випуску, а у 2001 році - 18%. Металургійний сектор залишається в 
значній мірі експортно-орієнтованим сектором, оскільки відношення експорту 
до імпорту становило 5.4 у 2003 році. 

Більша частина експорту металургії (Таблиця 14.2) поставлялась на умовах 
режиму ННС: ця частка торгівлі становила 61% у 2000 році та 56% у 2002 
році. Країни Азії були основним споживачем українських металів, на них 
припадало приблизно третина всього експорту в 2002 році. Частка країн ЄС-
15 залишилася відносно сталою на рівні 11,5%. Торгівля за повною ставкою 
тарифу зросла до 24% у 2002 році. 

Імпорт продукції металургії на умовах режиму вільної торгівлі домінував в 
загальній структурі імпорту (Таблиця 14.2). Його частка зросла з 60% у 2000 
році до 63% у 2002. Росія була найважливішим торговим партнером Україна, 
її частка склала 57% у 2002 році. Торгівля на умовах режиму ННС також 
залишалась значною, проте її частка зменшилась на 4 відсоткові пункти до 
35% у 2002 році. Хоча частка ЄС-15 зменшилась на 6 процентних пунктів 
протягом трьох років та становила 19% у 2002 році, обсяг імпорт з цих країн 
домінував у торгівлі на умовах режиму ННС. На імпорт з п’яти країн-нових 
членів ЄС припадало 10% загального обсягу імпорту, причому цей регіон 
займав друге місце серед всіх торгових партнерів, у стосунках з якими діяв 
режим ННС. Частка торгівлі за повною ставкою тарифу залишилась 
незначною на рівні 1-2%.  

14.2 Тарифи 
Середньоарифметичний сукупний імпортний тариф на продукцію металургії 
та металообробки збільшився з 1,7% до 2,2% упродовж 1996-2002 років. 
Збільшення середньоарифметичного тарифу стало результатом збільшення 
як пільгової (ННС) ставки, так і повної ставки тарифу, хоча велика різниця 
між сукупним тарифом та пільговою (ННС) ставкою вказує на те, що 
більшість продукції металургії ті металообробки імпортуються за умов вільної 
торгівлі.  

Таблиця 14.3 
Металургія та металообробка: середньоарифметичні тарифи 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 1.7 1.9 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 4.2 5.0 5.0 5.4 5.6 5.6 5.6 

повна ставка 9.6 9.8 9.9 10.3 10.7 11.9 11.9 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

У 2001-2002 роках найвища середньоарифметична пільгова (ННС) ставка 
тарифу становила 17,2% і була встановлена для імпорту меблів з металу. Ця 
ставка тарифу майже вдвічі перевищувала другу найвищу ставку імпортного 
мита у цій галузі, встановлену на рівні 9,1% на ножі, ручні інструменти та 
загальне обладнання. Найнижчий тариф галузі (2,7%) було встановлено для 
імпорту виробів з кольорових металів. Тарифи для всіх під-секторів, за 
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винятком сталі, було збільшено протягом 1996-2002 років, в той час як 
тарифи на імпорт сталі залишались відносно незмінними на рівні 5,5%. 

Таблиця 14.4 
Металургія та металообробка: тарифи, зважені на величину імпорту 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 1.4 1.5 1.5 1.7 1.8 1.8 1.8 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 3.4 3.7 3.7 4.2 4.6 4.6 4.5 

повна ставка 10.3 10.2 10.2 10.6 11.4 11.3 11.2 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

Примітка: тарифи зважені на величину загального імпорту без виокремлення торговельних 
режимів 

Як пільгову ставку (ННС) так і повну ставку тарифу, зваженого на імпорт, 
було поступово збільшено протягом 1996-2002 років, й у 2002 році вони 
досягли 4,5% та 11,2% відповідно. 

14.3 Субсидії 

14.3.1 Трансферти коштів 

Бюджетні трансферти галузі надавалися з метою сприяти започаткуванню 
нової та відновленню старої діяльності, а також для запобігання банкрутству 
металургійних підприємств. 

Спорудження та відновлення виробничих потужностей. Одним з 
основних споживачів коштів на спорудження та відновлення був 
Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окисних руд, який отримував 
11 млн. гривень протягом трьох років. Відповідно до Указу Президента81, 
програму допомоги підприємству було запроваджено для запобігання 
банкрутству комплексу та реконструкції його потужностей. Проте насправді 
більшість коштів було витрачено на оплату праці найманих робітників та 
менеджменту.  

Таблиця 14.5 
Металургія та металообробка: трансферти, млн. грн. 

  2002 2003 2004 

Прямі трансферти  2 3 6 
Всього  2 3 6 

Джерело: Звіти казначейства щодо виконання державного бюджету 2002, 2003 та 2004 років 

14.3.2 Податкові витрати 

Металургійний комплекс отримав ряд податкових пільг в рамках 
“економічного експерименту в металургійному секторі”, який проводився з 1 
липня 1999 року до січня 2002 року, з продовженням до січня 2003 року. Під 
час експерименту підприємствам металургійного комплексу надавались такі 
пільги: 

Списання пені за несвоєчасно сплачені податки, збори, та інші 
обов‘язкові платежі до 1 липня 1999 року. Під час економічного 
                                       
81 Указ Президента “Про завершення будівництва на Криворізькому комбінаті” № 301/2001-

RP від 8.11.01. 



 120

експерименту сплачувалась тільки половина штрафів, в той час як платежі в 
іноземній валюті взагалі залишались недоторканними. 

Податок на прибуток підприємств: підприємствам, що брали участь у 
економічному експерименті, ставку податку у 2000 році було знижено з 30% 
до 9%. У 2001 році ставку податку підняли до 15%. Кошти, отримані від 
наданих податкових пільг, спрямовувались на поповнення обігових коштів. 
Кошти обліковувались на спеціальному рахунку Державного казначейства та 
були повністю звільнені від податку на прибуток підприємств. 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища. Ставку 
збору за забруднення навколишнього середовища було знижено на 70%. 
Зекономлені таким чином кошти мали витрачатись підприємствами на заходи 
з охорони навколишнього природного середовища. 

Дорожній збір. В рамках економічного експерименту було скасовано 
обов‘язкові внески в дорожній фонд. 

Внески в Інноваційний фонд. В рамках економічного експерименту було 
на 50% було знижено ставки внесків до Інноваційного фонду. 

Крім того, податкові видатки включали пільги, надані СЕЗ та ТПР, податкову 
заборгованість. 

Таблиця 14.6  
Металургія та металообробка: податкові витрати, млн. грн. 

 2002 2003 2004 
Податкові пільги 466 239 181 
Відстрочки із сплати податку на
прибуток підприємств 

81 0 0 

Зменшення податкових
зобов‘язань із сплати податку на
прибуток підприємств 

102 0 - 

СЕЗ 126 130 136 
Податкова заборгованість 157 109 45 
Всього податкові видатки 288 152 144 

Джерело: Пояснювальна записка до проекту бюджету 2004, 2005 років, Державна податкова 
адміністрація, звіти Міністерства економіки про основні показники діяльності СЕЗ та ТПР, 
оцінки ІЕД 

14.3.3 Надання та закупівля товарів або послуг державою 

Уряд виділяв кошти з бюджету для фінансування закриття та 
реструктуризації гірничо-металургійного комплексу “Микитівський ртутний 
комбінат”82, а саме для закриття ртутних шахт, їх ліквідації та зміни напрямку 
виробництва. 

Таблиця 14.7 
Металургія та металообробка: надання та закупівля товарів або послуг державою, млн. грн. 

 2002 2003 2004 
Капітальні трансферти 1 1 1 
Всього 1 1 1 

Джерело: Звіти Казначейства про виконання бюджету 2002, 2003 та 2004 років 

                                       
82  Постанова Кабінету Міністрів України “Про спеціальний режим реструктуризації ВАТ 

“Микитівський ртутний комбінат” №1807 від 16.11.98. 
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14.3.4 Загальний обсяг субсидування 

Більшість субсидій металургійному комплексу та підприємствам з 
металообробки надавалася у вигляді податкових витрат (Таблиця 14.8). 
Скорочення обсягу субсидування галузі між 2002 та 2003 роками 
пояснюється припиненням економічного експерименту в галузі металургії. 
Незважаючи на це, податкові видатки залишались ключовою формою 
субсидування галузі завдяки пільгам, які надавались через СЕЗ. 

Таблиця 14.8 
Металургія та металообробка: загальний обсяг субсидування 

 2002 2003 2004 

 
млн. 

гривень 
% від 

загального 
млн. 

гривень 
% від 

загального 
млн. 

гривень 
% від 

загального 
Трансферти 2 1 3 2 6 4 
Податкові видатки 288 99 152 97 144 95 
Надання або закупівля 
товарів та послуг 
державою 

1 0 1 1 1 1 

Квазі-фіскальна 
діяльність  

0 0 0 0 0 0 

Інша підтримка  0 0 0 0 0 0 
Всього 290 100 157 100 151 100 

 

14.4 Очікувані зміни режиму торгівлі для металургії 
та металообробки внаслідок вступу України до 
СОТ 

Доступ до ринку: Очікуване зниження середньоарифметичного сукупного 
тарифу на продукцію металургії та металообробки становить 62% - з 2,2% до 
0,8%. 

Таблиця 14.9 
Металургія та металообробка: очікувана зміна тарифів внаслідок вступу до СОТ 

  Тариф 2002 
року 

Очікуваний 
тариф 

Абсолютне 
зменшення 

Відносне 
зменшення 

середньоарифметична ставка 
сукупного тарифу 

2.2 0.8 1.4 62% 

У тому числі     
   пільгова (ННС) ставка 5.6 2.3 3.3 59% 
   повна ставкаa 11.9 2.3 9.6 81% 
ставка сукупного тарифу, 
зваженого на імпорт 

1.8 0.7 1.2 64% 

у тому числі     
   пільгова (ННС) ставка 4.5 1.8 2.8 61% 
   повна ставкаa 11.2 1.8 9.5 84% 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, проекти законів №7354 та №7181, оцінки 
ІЕД 

Примітка: 
а  В даному випадку мова йде про зниження повної ставки тарифу по відношенню до країн 
– членів СОТ, з якими Україна на сьогодні не має угоди про ННС, і, відповідно, торгівля 
відбувається із застосуванням повної ставки мита. Припускається, що після вступу України 
до СОТ торгівля з такими країнами відбуватиметься за режимом ННС 

Сектор металургії та металообробки (А14) підпадає під п‘ять галузевих 
ініціатив: “Хімія”, “Цивільна авіація”, “Меблі”, “Кольорові метали” та “Сталь”. 
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З точки зору імпорту найважливішими з них є “Кольорові метали” та “Сталь”, 
на які припадає 19,8% та 16,5% імпорту сектору відповідно. Кожна з цих 
ініціатив передбачає зменшення імпортних тарифів. Відповідно до ініціативи 
“Кольорові метали”, зниження тарифу становитиме 2,8 відсоткових пункти, 
та відповідно до ініціативи “Сталь” – 5,8 процентні пункти. В обох випадках 
зв’язана ставка мита є нульовою. 

В абсолютному вимірі найбільше зменшення тарифу очікується відповідно до 
ініціативи “Меблі”. В цьому випадку зв’язана ставка тарифу становить нуль, в 
той час, як сьогодні застосовується тариф в розмірі 18,3%. Значне 
зменшення тарифів також передбачається відповідно до ініціативи “Цивільна 
авіація”, яке буде застосовано починаючи з 2010 року. За цією ініціативою 
зменшення становитиме 8,3 процентні пункти. 

Таблиця 14.10 
Металургія та металообробка: очікувані зміни в тарифах внаслідок приєднання до галузевих 
ініціатив 

Ініціатива 
ННС тариф у 
2002 році, % 

Галузева 
ініціатива 

щодо тарифу, 
% 

Різниця 
Частка 

імпорту, % Коментар 

Хімія 5,0 6,0 -1,0 0,0 Не обмежуюче

Цивільна авіація 8,3 0,0a 8,3 4,9 Зменшення 
Меблі 18,3 0,0 18,3 0,4 Зменшення 

Кольорові метали 2,8 0,0 2,8 19,8 Зменшення 
Сталь 5,8 0,0 5,8 16,5 Зменшення 

Джерело: Митні тарифи, Міністерство економіки, розрахунки ІЕД  

Примітка: 
a Україна запропонувала приєднатися до секторної ініціативи “Цивільна авіація” у 2010 

Внутрішня підтримка: Більшість субсидій сектору надаються у формі 
податкових витрат. Очікується, що членство України у СОТ означатиме 
скасування такої практики.  
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15 Виробництво машин та устаткування (A15) 
Таблиця 15.1 
Виробництво машин та устаткування: виробництво машин та устаткування  

     2000 2001 2002 2003 
Випуск млн. гривень 25192 30664 37526 47884 

% загального випуску % загального випуску 5,8 5,9 6,6 6,9 
% випуску промисловості  % випуску 

промисловості 
10,8 11,1 12,5 13,2 

 % реального зростання 15,0 19,0 11,0 36,0 
Додана вартість % ВВП 5,3 5,2 5,5 5,3 
Додана вартість / випуск  % 35,7 34,3 33,1 29,8 
Структура доданої вартості:      
 Оплата праці найманих працівників 48,7 52,2 52,6 62,0 
 Валовий прибуток, змішаний доход 17,8 25,7 22,2 12,1 
 Податки за виключенням  

субсидій на виробництво та імпорт 

% доданої 
вартості сектора 

 33,5 22,1 25,2 25,9 

Зайнятість Тисяч людей 1060 958 867 810 
 % всього зайнятих % всього зайнятих 7,7 7,4 7,1 6,9 
Середня заробітна плата гривень 222 319 387 497 
Експорт млн. гривень 10626 13977 15262 23319 
 % загального експорту % загального експорту 10,0 12,3 12,3 15,1 
 % випуску сектора % випуску сектора 42,2 45,6 40,7 48,7 
Імпорт млн. гривень 15641 19953 22062 33781 
 % загального імпорту % загального імпорту 16,0 18,2 19,3 22,9 
 % випуску сектора % випуску сектора 62,1 65,1 58,8 70,5 
Експорт/Імпорт Індекс 0,7 0,7 0,7 0,7 

Джерело: Державний комітет статистики, ІЕД 

15.1 Огляд 
Частка виробництва машин та устаткування в загальному обсязі виробництва 
зросла з 6% в 2000 до 7% в 2003 роках завдяки більш ніж 20% 
середньорічним темпам зростання реального випуску у галузі за 2000-2003 
роки. В 2003 році в секторі було вироблено 13% загального обсягу 
промислової продукції. Таким чином сектор опинився на третьому місці після 
харчової промисловості та металургії. 
Додана вартість галузі виробництва машин та устаткування складає близько 
5% від загального обсягу ВВП та постійно, починаючи з 2001 року, займає 
п’яте місце після торгівлі, сільського господарства, транспорту та харчової 
промисловості. У 2000-2003 роках частка доданої вартості в загальному 
обсязі випуску продукції зменшилась з 36 до 30%, що свідчить про 
зростання проміжного споживання у секторі та, відповідно, погіршення 
продуктивності праці.  
Структура доданої вартості сектору змінилась в напрямку підвищення 
компенсаційних виплат працівникам за рахунок зменшення частки в доданої 
вартості, що припадає на валовий прибуток та змішаний доход, а також 
частки податків за винятком субсидій на виробництво та імпорт. Зокрема, в 
2003 році частка доданої вартості, що витрачалася на компенсаційні виплати 
працівникам, складала 62% порівняно з 49% в 2000 році. В 2000-2003 роках 
частка доданої вартості, що витрачалася на сплату податків за виключенням 
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субсидій на виробництво та імпорт, знизилася на 8 відсоткових пунктів та 
дорівнювала 26% в 2003 році.  
В 2003 році в секторі виробництва машин та устаткування було зайнято 810 
тисяч працівників, що на 250 тисяч менше, ніж у 2000 році, і дорівнює 7% 
від загальної кількості найманих працівників в Україні. В період дослідження 
номінальна середня заробітна платня в секторі збільшилась до 497 грн. в 
2003 році, але залишилась нижчою порівняно з середньою номінальною 
заробітною платнею в економіці. 
Сектор виробництва машин та устаткування експортує майже половину 
виробленої продукції, причому експортна орієнтація постійно зростає: якщо в 
2000 році на експорт припадало 42% випуску, то в 2003 році ця частка 
зросла до 49%. В 2003 році частка машинобудування в загальному обсязі 
українського експорту складала 15% та за своїм розміром поступалась 
місцем тільки експорту металургійного сектору. Взагалі у 2000-2003 роках 
частка експорту зросла з 10 до 15%. Машинобудування є також другим за 
обсягом після виробництва вуглеводнів імпортно-орієнтованим сектором. 
Високий рівень імпорту пов’язаний з порівняно високою інвестиційною 
активністю в українській економіці. За показниками випуску продукції імпорт 
в секторі машинобудування зріс на 9 відсоткових пунктів з 62% у 2000 до 
71% у 2003. Очевидно, що сектор є імпортно-орієнтованим з достатньо 
постійним відношенням експорту до імпорту, яке дорівнює 0.7. 
Таблиця 15.2 
Виробництво машин та устаткування: торгівля товарами 

 2000 2001 2002 
млн. дол. 
США 

% всього 
млн. дол. 
США 

% всього 
млн. дол. 
США 

% всього 

Експорт       
Режим вільної торгівлі 1144,81 62 1341,22 58 1565,56 52 
 у тому числі       

Російська Федерація 821,35 45 1006,84 44 1094,90 37 
Інші країни СНД 231,42 13 241,85 10 292,04 10 

Країни Балтії 92,04 5 92,54 4 178,62 6 
Торгівля за режимом ННС 510,07 28 882,63 38 1283,24 43 
у тому числі       

ЄС-15 151,77 8 403,78 17 383,64 13 
Нові країни-члени ЄС-5 66,78 4 184,35 8 146,60 5 

Країни Азії 142,94 8 162,64 7 599,68 20 
Країни Америки 91,19 5 68,24 3 83,88 3 

Торгівля за повною
ставкою тарифу 

188,97 10 88,87 4 146,42 5 

Всього 1843,86 100 2312,73 100 2995,22 100 
Імпорт       
Режим вільної торгівлі 739,19 31 902,26 29 814,18 23 
 у тому числі       

Російська Федерація 642,65 27 767,89 25 674,04 19 
Інші країни СНД 76,84 3 104,03 3 107,27 3 

Країни Балтії 19,70 1 30,34 1 32,88 1 
Торгівля за режимом ННС 1573,07 67 2155,73 69 2638,88 75 
у тому числі       

ЄС-15 986,04 42 1330,12 43 1663,74 47 
Нові країни-члени ЄС-5 176,01 7 257,48 8 316,73 9 

Країни Азії 197,91 8 318,90 10 394,00 11 
Країни Америки 135,86 6 168,09 5 172,85 5 

Торгівля за повною
ставкою тарифу 

53,01 2 46,35 1 61,34 2 

Всього 2365,27 100 3104,34 100% 3514,40 100 

Джерело: бази даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 
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Імпорт на умовах режиму ННС є найбільш важливим серед інших 
торговельних режимів. Частка імпорту за режимом ННС зросла з 67% до 75% 
в 2000-2002 роках. Оскільки роль торговельного режиму за “повним 
тарифом” залишилась невеликою, частка торговельного режиму ННС зросла 
за рахунок зменшення частки, яка припадала на режим вільної торгівлі. 
Остання частка в загальному обсязі торгівлі зменшилась з майже третини до 
менш ніж однієї четвертої від загального обсягу імпорту в секторі. В 2002 
році за режимом ННС Україна імпортувала із країн ЄС-15 47% від загального 
обсягу імпорту машинобудівельного сектору, що на 5 відсоткових пунктів 
вища ніж в 2000 році. Таким чином, ЄС-15 є найважливішим торговим 
партнером для сектора. Другим за важливістю партнером є Росія (режим 
вільної торгівлі), але її частка знижується.  

В структурі експорту машинобудування в контексті різних торговельних 
режимів на торгівлю на умовах вільної торгівлі припадало 52% в 2002 році, 
але ця частка знижується. Зокрема, експорт в Росію знизився з 45% в 2000 
році до 37% в 2002, причому одночасно з цим частка торгівлі за режимом 
ННС зросла більш ніж вдвічі та склала 43% від загального обсягу експорту у 
доларовому виразі. Зокрема, постачання в країни Азії збільшилось з 8% до 
20%, в той самий час як торгівля за “повним тарифом” скоротилася 
наполовину до 5% в 2002 році. 

15.2 Тарифи 
Середньоарифметичний сукупний тариф на імпорт машин та устаткування 
поступово зростав упродовж 1996-2002 років та досяг 5,5% в 2002 році. Це 
сталось за рахунок підвищення пільгової (ННС) ставки, в той же самий 
період часу повна ставка тарифу була трохи зменшена. Така розбіжність між 
сукупним тарифом та пільговою (ННС) ставкою вказує на те, що значна 
частка імпорту машин та устаткування завозились наа умовах режиму вільної 
торгівлі.  

Таблиця 15.3 
Виробництво машин та устаткування: середньоарифметичні тарифи  

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 2.7 3.0 3.0 5.4 5.3 5.5 5.5 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 3.1 3.4 3.5 6.7 6.6 6.8 6.9 

повна ставка 14.8 14.4 14.5 15.6 15.7 14.4 14.4 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

У 2001-2002 роках найвища середньоарифметична пільгова (ННС) ставка 
тарифу на рівні 18,8% була встановлена на електричне обладнання та 
побутові товари, за яким йде ставка мита 14,0% на імпорт годинників. 
Найнижчий тариф в розмірі 0,6% застосовувався до імпорту залізничного 
устаткування. Між 1996 та 2002 роками пільгова (ННС) ставка для всіх під-
секторів зросла. 
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Таблиця 15.4 
Виробництво машин та устаткування: тарифи, зважені на величину імпорт 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 3.1 3.1 3.2 7.6 7.1 6.9 7.1 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 3.5 3.7 3.8 9.6 8.9 8.7 8.9 

повна ставка 17.4 14.1 14.1 19.6 19.7 17.1 17.1 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

Примітка: тарифи зважені на величину загального імпорту без виокремлення торговельних 
режимів  

В той час, як пільгова (ННС) ставка тарифу, зважена на величину імпорту, 
зросла більш ніж вдвічі з 3,5% до 8,9% між 1996 та 2002 роками, повна 
ставка трохи знизилася з 17,4% до 17,1%. 

15.3 Субсидії 
Сектор машинобудування отримав різні види субсидування переважно у 
формі звільнень від сплати податків, а також у формі трансфертів. Підтримка 
надавалась за метою підвищення ефективності виробничих потужностей в 
різних підгалузях, стимулювання інвестиційної діяльності, посилення 
експорту та розвитку науково-дослідницької діяльності. Зокрема, податкові 
пільги отримали виробники автомобільної, суднобудівної та літакобудівної 
галузей, а також космічна та оборонна галузі, що дозволяло їм накопичити 
додаткові кошти на фінансування інвестиційної діяльності та реконструкції. 
Виробників було звільнено від сплати імпортних мит, земельного податку, 
сплати ПДВ та акцизного збору. Перші заходи підтримки були запроваджені 
українським урядом в середині 90-х років, причому та деякі з них мали діяти 
до 2012 року. Однак більшість податкових пільг була переглянута та 
скасована Законом про Державний бюджет 2005 року83. 

15.3.1 Трансферти коштів 

Трансферти кошти були, головним чином, спрямовані виробникам 
суднобудівної та літакобудівної галузей, а також виробникам інших видів 
обладнання. 

Суднобудівні підприємства: В Державному бюджеті 2002 та 2004 років 
було передбачено державне фінансування будівництва кораблів, яке 
здійснювалось підприємством “Суднобудівний Завод 61 Комунара” на 
експорт, що здійснювала “Laskaridis Shipping Company”. 

Літакобудівні підприємства: В Державному бюджеті 2004 року виділено 
кошти для фінансування виробництва військового транспортного літака АН-
70, а також для закупівель, що здійснює Міністерство оборони84. Програма 
державних закупівель мала бути виконана протягом 2004-2022 років. 

Інші види машинобудування: Основними одержувачами коштів на 
розширення виробництва та ринковий розвиток були підприємства, що 

                                       
83  Субсидії розглянуті станом на грудень 2004 року перед прийняттям Державного бюджету 

2005. 
84  Закон України “Загальнодержавна програма створення військово транспортного літака Ан-

70 та його закупівлі за державним оборонним замовленням” № 1462-IV від 5.02.04. 
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виробляють сільськогосподарську техніку85. Ці кошти були витрачені на 
надання дешевих кредитів з Державного бюджету виробникам 
сільськогосподарської техніки. Також були передбачені кошти на розвиток 
нових виробничих потужностей. Список підприємств та відповідні суми 
фінансування були визначені урядом в лютому 2002 року. Але за даними 
Рахункової палати України не були чітко сформульовані критерії відбору 
підприємств для надання державної підтримки. Більш того, підприємства 
використовували призначені кошти на інші цілі. 

Таблиця 15.5 
Виробництво машин та устаткування: трансферти, млн. грн. 

 2002 2003 2004 

Суднобудування 17 0 18 

Літакобудування 0 0 17 

Інше машинобудування 15 11 8 

Всього 32 11 43 

Джерело: звіти Державного Казначейства з виконання Державного бюджету 2002, 2003 та 
2004 років 

15.3.2 Податкові видатки 

Автомобілебудування 

Українські виробники автомобілів є одними з основних одержувачів субсидій. 
Програма “Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні” була 
затверджена в середині 90-х і передбачала запровадження різних 
податкових пільг. Пізніше цей закон зазнав змін, багато пільг було або 
скасовано, або зменшено86. В першому варіанті програми пільги були дійсні 
до 1 січня 2008 року. Однак у Державному бюджеті 2005 року більшість з 
них, крім імпортного мита, були скасовані. Податкові пільги надавались 
підприємствам, що виробляють автомобілі, автобуси та комплектуючі до них, 
якщо підприємство реєструє інвестицію (в тому числі іноземну) виключно в 
грошовій формі, причому сума цієї інвестиції становить не менше 150 млн. 
доларів США при виробництві легкових автомобілів; не менше 30 млн. 
доларів США при виробництві вантажних автомобілів і автобусів; не менше 
10 млн. доларів США при виробництві комплектуючих виробів для 
автомобілів і автобусів. 

Податок на прибуток підприємств. Податок на прибуток підприємств 
зменшується на суму коштів, які направляються на погашення кредитів, 
отриманих для реалізації інвестиційної програми, затвердженої КМУ, та 
реінвестується підприємством у розвиток власного виробництва та 
виробництво матеріалів і комплектуючих виробів для автомобілебудування, а 
також на суму нарахованих та сплачених засновникам дивідендів, які 
реінвестуються ними на ці ж цілі. 

                                       
85  Резолюція КМУ № 42 від 08.02.02, №403 від 30.03.98, Декрет Президента України “Про 

заходи щодо розвитку ринку вітчизняної техніки для агропромислового комплексу та 
збільшення обсягів її виробництва” № 1039 від 03.11.01, Закон України “Про 
стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу” 
№3023 від 07.02.02. 

86  Закон України " Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні” № 535/97-ВР від 
19.09. 97 (з відповідними змінами та поправками до закону № 2681-III (2681-14) від 
13.09.01; № 2779-III (2779-14) від 15.11. 01; № 1624-IV (1624-15) від 18.03. 04). 
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Імпортне мито. Ввізне мито не справляється при ввезенні товарів, якщо ці 
товари не виробляються на території України. Для звільнення від ввізного 
мита підприємство-імпортер повинно мати зареєстровану в Україні інвестицію 
(у тому числі іноземну), еквівалентну не менше 150 млн. доларів США. 
Процедуру та обсяги ввезення цих товарів встановлюються КМУ. 

Податок на землю. Підприємства в Україні, які мають інвестицію, сума якої 
еквівалентна не менше 150 млн. доларів США, не сплачують податок на 
землю. Один гектар землі звільняється від оподаткування на суму інвестиції, 
еквівалентній 400 тис. доларів США за офіційним валютним курсом, 
встановленим Національним банком України на день внесення інвестиції (у 
тому числі іноземної). 

ПДВ. ПДВ не сплачується при ввозі на митну територію України продукції 
(стосується також комплектуючих), необхідної для виробництва автомобілів, 
якщо ця продукція не виробляється на території України. Продажі 
автомобілів, автобусів і комплектуючих до них, вироблених українськими 
резидентами, які діють на підставі закону “Про стимулювання виробництва 
автомобілів в Україні” обкладаються ПДВ за нульовою ставкою. 

Акцизний збір. Продаж пасажирських автомобілів, автобусів та мотоциклів, 
вироблених на українських підприємствах всіх форм власності звільнені від 
сплати акцизного збору87. Мінімальний обсяг продукції (виробленої як з 
українських, так і з імпортних комплектуючих) повинен дорівнювати 1000 
автомобілів та 1000 мотоциклів за рік згідно з процедурою, встановленою 
КМУ. 

Таблиця 15.6 
Податкові видатки для автомобільних підприємств, млн. грн. 

 2002 2003 2004 

Податкові пільги 316 979 1,115 

Зменшення зобов’язань ППП 
(звільнення)  

0 80 0 

Звільнення від податку на 
землю 

3 3 3 

Звільнення від ПДВ на 
імпортні комплектуючі 

74 128 136 

Нульова ставка ПДВ на 
продажі  

127 445 507 

Звільнення від ввізного мита 
на комплектуючі  

20 89 207 

Звільнення від акцизного 
збору 

92 233 263 

Податкові видатки 260 876 1,004 

Джерело: пояснювальна записка до проектів бюджетів 2004 та 2005 

Оборонна промисловість 

Український оборонний концерн “Бронетехніка України” об’єднує в собі 
виробництво зброї, боєприпасів, їх елементів, спецхімії та ін. Звільнення від 
податків концерну “Бронетехніка” здійснюється за декількома програмами. 

                                       
87  Закон України “Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби і шини до них” № 

216/96-VR від 24.05.96 введено постановою Верховної Ради №217/96-ВР від 24.05.96 (з 
відповідними змінами № 340/97 – ВР від 12.06.97, № 1214-XIV (1214-14) від 4.11.99, № 
2134-III (2134-14) від 7.12.00, № 2371-III (2371-14) від 5.04.01). 



 129 
 

Виробники зброї одержують податкові пільги на основі Закону України “Про 
визнання бронетанкової галузі однією з пріоритетних у промисловості 
України та заходи щодо надання їй державної підтримки”88. Передбачалось, 
що закон буде діяти з 1 січня 2001 року до 1 січня 2006 року, але в 
Державному бюджеті 2005 році всі пільги, крім акцизного збору, були 
достроково скасовані. Податок на прибуток підприємств та земельний 
податок було також знижено для дослідницьких інститутів, виробників 
боєприпасів, їх елементів, спецхімії тощо89. 

Податок на прибуток підприємств. Суми авансових платежів в оборонній 
галузі за державним оборонним замовленням та міжнародними контрактами 
підприємствам концерну "Бронетехніка України" зараховуються на окремі 
рахунки цих підприємств і не підлягають безспірному списанню та 
використовуються лише за цільовим призначенням відповідно до 
контрактних зобов'язань зазначених підприємств. Ці суми включаються до 
складу валових доходів таких підприємств з метою визначення прибутку, що 
підлягає оподаткуванню згідно з Законом України "Про оподаткування 
прибутку підприємств"90. 

Підприємства, що уклали контракт до 01.01.2004, не включають в валові 
витрати кошти, що реінвестуються у розвиток виробництва боєприпасів, їх 
елементів та спецхімії. Загальний обсяг пільг не може перевищувати суму 
отриманого в іншому випадку чистого прибутку. 

Податкова заборгованість. Підприємствам концерну “Бронетехніка 
України” надається розстрочка на 60 місяців щодо сплати заборгованості 
перед Державним бюджетом України і державними цільовими фондами по 
сплаті загальнодержавних податків і зборів станом на 1 січня 2001 року; 
розстрочена заборгованість підлягає щомісячному погашенню рівними 
частинами, починаючи з 1 січня 2002 року. 

Імпортне мито. Звільнення від імпортного мита надається при ввезенні 
матеріалів, устаткування і комплектуючих, крім підакцизних товарів, що 
використовуються для виробництва броньованих бойових машин і 
комплектуючих виробів до них підприємствами концерну "Бронетехніка 
України", якщо такі товари не виробляються підприємствами на території 
України або ті, що виробляються, не відповідають вимогам замовників, 
визначеним умовами контрактів. Перелік цих товарів щороку 
затверджуються КМУ. 

Податок на землю. Виробники зброї звільнюються від сплати податку на 
землю. В 2002 році підприємства, науково-дослідницькі інститути і 
організації, визначені Законом України “Про державну підтримку 
підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та 
виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії” були повністю 

                                       
88  Закон України “Про визнання бронетанкової галузі однією з пріоритетних у промисловості 

України та заходи щодо надання їй державної підтримки” № 2211-III від 1.11.01. 
89  Закон України “Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і 

організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби 
спецхімії” 1991-III (1991-14), від 21.09.00 та 01.01.01 (закон припинено в 2004); Закон 
України “Про оподаткування прибутку підприємств” №334/94-ВР (283/97-ВР), від 
22.05.97, стаття 7, пп. 7.18, 7.13.  

90  Для розрахунку прибутку, що підлягає оподаткуванню, власні витрати підприємства 
включаються до валових витрат згідно з цільовим використанням. В відповідний 
податковий період валові доходи збільшуються на суму таких витрат. 
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звільнені від сплати податку на землю. В 2003 та 2004 роках ці підприємства 
були звільнені від податку на землю на 50%91. 

ПДВ. Підприємства концерну “Бронетехніка України” були звільнені від 
сплати ПДВ92. Звільнювалось від оподаткування також ввезення (поставки) 
на митну територію України матеріалів, устаткування та комплектуючих, що 
використовуються для цілей оборонної промисловості (крім підакцизних 
товарів), якщо такі товари не виробляються підприємствами на території 
України або ті, що виробляються, не відповідають вимогам замовників, 
визначеним умовами контрактів. Перелік цих товарів щороку 
затверджуються КМУ (крім підакцизних). Більш того, всі продажі українських 
виробів концерну “Бронетехніка України” звільнюються від сплати ПДВ. 

Таблиця 15.7 
Податкові видатки для підприємств оборонної промисловості, млн. грн.  

 2002 2003 2004 

Податкові пільги 51,8 25,1 62,2 

Зменшення зобов’язань ППП 0,0 0,1 0,1 
Відстрочка зі сплати ППП 0,5 0,6 0,6 

Звільнення від податку на землю 46,6 12,5 56,3 
Нульова ставка ПДВ на продажі  3,2 9,6 1,5 
Звільнення від ПДВ на імпортні

комплектуючі та нульова ставка на інші
комплектуючі 

1,5 2,3 3,7 

Податкова заборгованість - - - 

Податкові видатки 50,34 22,78 57,97 

Джерело: пояснювальна записка до проектів бюджетів 2004 та 2005 

Суднобудівна промисловість 

Підприємства суднобудівної промисловості одержують пільги на підставі 
Закону України “Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної 
промисловості в Україні”93. 

Перелік суднобудівних підприємств для отримання пільг затверджується 
КМУ94 за винятком підприємств, зареєстрованих в спеціальних економічних 
зонах. Підприємствам суднобудівної промисловості, затвердженим КМУ, 
надавались пільги щодо сплати податку на прибуток підприємств, ПДВ та 
земельного податку до 2005 року. Після прийняття Державного бюджету 
2005 року підприємства звільнюються від лише від сплати акцизного збору. 

Податок на прибуток підприємств. Суми авансових платежів, отримані від 
замовників суден (а також кошти у вигляді кредитів, які отримують ці 
підприємства з метою спрямування кредитних коштів на фінансування 
будівництва суден (з 1 січня 2005 року)), зараховуються на окремі рахунки 

                                       
91  Закон України “Про Державний бюджет 2003” №380-IV (380-15), від 26.12.02, стаття 55; 

Закон України “ Про Державний бюджет 2004” № 1344-IV (1344-15), від 27.11.03, стаття 
75. 

92  Закон України “Про визнання бронетанкової галузі однією з пріоритетних у промисловості 
України та заходи щодо надання їй державної підтримки”. 

93  Закон України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в 
Україні " № 1242-XIV від 18.11.99, (з відповідними змінами та поправками згідно із 
Законом України № 2892-III від 13.12.01; № 1766-IV від 15.06.04). 

94  Резолюція КМУ № 978 від 16.06.00, (з відповідними змінами та поправками згідно із 
розпорядженнями КМУ № 1106 від 21.08.01, та № 696 від 27.05.02). 
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цих підприємств. Ці суми не підлягають безспірному списанню та 
використовуються лише за цільовим призначенням відповідно до 
контрактних зобов'язань зазначених підприємств. Технічно ця процедура 
здійснюється аналогічно процедурі в оборонній промисловості. 

Імпортне мито. Від сплати імпортного мита звільняється імпорт матеріалів, 
устаткування і комплектуючого обладнання, що використовуються для 
будівництва суден, якщо такі товари не виробляються підприємствами на 
території України або ті, що виробляються, не відповідають сертифікаційним 
вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників 
суден, визначеним умовами контрактів. Перелік цих товарів (крім 
підакцизних) щороку затверджуються КМУ. 

Податок на землю. В 2002 році суднобудівні підприємства були повністю 
звільнені від сплати податку на землю. В 2003 та 2004 роках ці підприємства 
підлягали 50% звільненню від податку на землю95. 

ПДВ. Звільняються від обкладення ПДВ операції з ввезення (пересилання) 
матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання, що 
використовуються для будівництва суден (крім підакцизних), якщо такі 
товари не виробляються підприємствами на території України або ті, що 
виробляються, не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних 
класифікаційних товариств чи вимогам замовників суден, визначеним 
умовами контрактів. 

Державою також передбачено звільнення від обкладення ПДВ робіт, 
пов’язаних з розвитком та науково-дослідницькою діяльністю національних 
організацій згідно з контрактами, що укладені з підприємствами 
суднобудівної промисловості. 

Пільги з ПДВ також застосовуються до операцій з продажу продукції 
визначених суднобудівних підприємств за рахунок коштів Державного 
бюджету України96. 

В 2004 році список підприємств, яким надавалися пільги зі сплати ПДВ, був 
зменшений; до нього увійшли лише ті підприємства, що уклали контракти до 
1 січня 2004 року. Цим підприємствам надавались пільги лише в тому 
випадку, якщо суми авансових платежів, отриманих за умовами контракту, 
перевищували 20% вартості контракту97. Державним бюджетом 2005 року 
пільги зі сплати ПДВ були відмінені. 

Суднобудівні підприємства, які знаходяться в СЕЗ Миколаїв, також підпадали 
під дію податкових пільг у разі, якщо вартість інвестиційного контракту 
перевищувала суму 3 млн. доларів США. 

                                       
95  Закон України “Про Державний бюджет 2003”, № 380-IV, від 26.12.2002, стаття 55. Закон 

України “Про Державний бюджет 2004”, № 1344-IV, від 27.11.2003, стаття 75.  
96  Закон України “Про податок на додану вартість” № 168/97-ВР, від 03.04.97, стаття 11.26. 
97  Закон України “Про податок на додану вартість” № 168/97-ВР, від 03.04.97, стаття 11.26, 

Закон України “Про державний бюджет 2004”, № 1344-IV, від 27.11.2003, стаття 80, 
параграф 49. 



 132

Таблиця 15.8 
Податкові видатки для суднобудівних підприємств, млн. грн. 

 2002 2003 2004 

Податкові пільги 
50 34 14 

Відстрочка зі сплати ППП 13 14 3 
Звільнення від податку на землю
(зменшення) 

28 9 7 

Звільнення від ПДВ на імпортні
комплектуючі  

1 0 0 

Нульова ставка ПДВ на продажі  0 1 0 

Звільнення від ПДВ на роботи  2 0 0 
Звільнення від імпортного мита
на комплектуючі 

7 6 0 

Звільнення від акцизного збору 0 4 3 

Податкові видатки 40 23 11 

Джерело: звіти Державного Казначейства з виконання Державного бюджету 

Космічна промисловість 

Пільги підприємствам космічної діяльності надаються відповідно до Закону 
України “Про державну підтримку космічної діяльності”98. Космічна 
промисловість визначена як “пріоритетна складова високотехнологічного 
сектора економіки”. Спочатку цей закон діяв до 1 січня 2009 року. Але потім 
Законом про Державний бюджет 2005 року всі податкові пільги, за винятком 
акцизного збору, були скасовані. 

Імпортне мито. Ввізне мито не справляється при ввезенні товарів, які 
використовуються для виробництва космічної техніки (включаючи агрегати, 
системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, 
космічних апаратів і наземних сегментів космічних систем), якщо такі товари 
не виготовляються на території України. Перелік цих товарів, крім 
підакцизних, а також порядок і обсяги їх ввезення визначаються КМУ. 

Податок на землю. Підприємства космічної промисловості, затверджені 
списком КМУ (що оновлюється кожного року), звільнені від сплати податку 
на землю99. 

ПДВ. Звільняються від обкладання ПДВ операції з продажу космічних 
комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів, наземних сегментів 
космічних систем та їх агрегатів, систем і комплектуючих. Звільняються від 
сплати ПДВ операції з ввезення товарів, які використовуються для 
виробництва космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх 
комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних 
апаратів та наземних сегментів космічних систем), якщо такі товари не 
виготовляються на території України100. 

                                       
98  Закон України "Про державну підтримку космічної діяльності" № 1559-III від 16.03.00. 
99  Закон України "Про державну підтримку космічної діяльності"” № 1559-III від 16.03.00; 

Закон України “Про плату за землю” № 1242-XIV від 18.11.99, параграф 12.14.  
100  Декрет Президента України “Про державну підтримку космічної діяльності” № 1191/98 від 

27.10.98; Закон України “Про податок на додану вартість” № 168/97-ВР від 03.04.97, 
стаття 11.27. 
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Таблиця 15.9  
Податкові видатки для комічних підприємств, млн. грн. 

 2002 2003 2004 

Податкові пільги 40 51 57 
Відстрочка зі сплати ППП 1 0 0 
Звільнення від податку на землю 28 33 33 
Нульова ставка ПДВ на продажі
товарів  

6 15 10 

Звільнення від ПДВ на імпортні
комплектуючі та нульова ставка
на інші комплектуючі 

1 1 1 

Звільнення від імпортного мита 4 2 12 

Податкові видатки 39 50 56 

Джерело: пояснювальна записка до проектів бюджетів 2004 та 2005, Міністерство економіки, 
Міністерство промислової політики в UCII (2004), Додаток 4, власні розрахунки 

Літакобудівна промисловість 

Пільги виробникам літакобудівної промисловості надавалися на підставі 
закону “Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні”101 
задля створення сприятливих умов для ефективного використання 
виробничого, науково-технічного потенціалу, модернізації авіаційних 
підприємств, активізації інвестиційної діяльності, тощо. 

Спочатку було передбачено надання пільг виробникам літаків в період з 1 

січня 2002 року до 1 січня 2007 року, але потім пільги були скасовані 
Законом про Державний бюджет 2005 року за винятком пільг зі сплати 
акцизного збору. 

Податок на прибуток підприємств. Суми авансових платежів та 
попередньої оплати за контрактами підприємств літакобудівної промисловості 
зараховуються на окремі рахунки цих підприємств та використовуються 
лише за цільовим призначенням відповідно до контрактних зобов'язань 
зазначених підприємств. Ці суми включаються до складу валових доходів 
таких підприємств з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню 
відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". 

Імпортне мито. Імпортне мито не справляється при ввезенні на митну 
територію України матеріалів, комплектуючих виробів і обладнання, що 
використовуються для потреб розробки, виробництва авіаційної техніки та 
надання послуг підприємствами (якщо такі товари не виробляються 
підприємствами на території України або коли ті, що виробляються, не 
відповідають міжнародним класифікаційним вимогам чи вимогам замовників 
продукції (послуг), визначених умовами контрактів). Список та обсяги 
продукції (за винятком підакцизних товарів) щороку затверджується КМУ.  

Податок на землю. В 2002 році літакобудівні підприємства були повністю 
звільнені від сплати податку на землю102. В 2003 та 2004 роках ці 
підприємства сплачували лише 50% податку на землю103. 

                                       
101  Закон України "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні " № 2660-

III від 12.07.01. 
102  Закон України "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні " № 2660-

III від 18.11.99, стаття 2 (2660-14); Закон України “Про Державний бюджет 2003”, № 380-
IV від 26.12.02, стаття 55. 
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ПДВ. Звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення 
(пересилання) матеріалів, комплектуючих виробів і обладнання (крім 
підакцизних), що використовуються для потреб розробки, виробництва 
авіаційної техніки та надання послуг, якщо такі товари не виробляються 
підприємствами на території України або ті, що виробляються, не 
відповідають міжнародним класифікаційним вимогам чи вимогам замовників 
продукції (послуг), визначених умовами контрактів. Продажі окремо 
визначених виробників авіаційної продукції звільняються від оподаткування 
ПДВ за рахунок Державного бюджету України. 

В 2004 році перелік підприємств, що отримували пільги зі сплати ПДВ, був 
звужений, і в нього увійшли лише підприємства, які підписали контракти до 
01.01.2004. Цим підприємствам пільги надавались, якщо суми авансових 
платежів, отриманих згідно з підписаними контрактами перевищували 20% 
вартості контракту104. 

Таблиця 15.10  
Податкові видатки для літакобудівних підприємств, млн. грн. 

 2002 2003 2004 
Податкові пільги 61 49 38 
Відстрочка зі сплати ППП 0 1 0 
Звільнення від податку на землю 
(зменшення) 

28 15 14 

Звільнення від ПДВ на імпортні 
комплектуючі  

24 24 24 

Нульова ставка ПДВ на продажі  2 3 0 
Звільнення від імпортного мита  7 8  

Податкові видатки 43 29 18 

Джерело: звіти Державного Казначейства з виконання Державного бюджету 

Таблиця 15.11 
Виробництво машин та устаткування: податкові видатки, млн. грн. 

 2002 2003 2004 
Податкові пільги 418,34 1,000,78 1,146,97 
 Автомобілебудування 260 876 1,004 
 Оборонна промисловість 50,34 22,78 57,97 
 Суднобудівна промисловість 40 23 11 
 Космічна промисловість 39 50 56 
 Літакобудівна промисловість 43 29 18 
Податкова заборгованість 191 182 84 
ВЕЗ 175,6 300,7 745,7 
Всього 656 1339 1908 
Джерела: Державна податкова адміністрація, звіти Міністерства економіки щодо основних 
показників діяльності СЕЗ та ТПР, звіти Державного казначейства про виконання Державного 
бюджету 2002, 2003, та 2004 років, оцінки ІЕД 

Загальна сума податкових видатків для виробників машин та устаткування 
наведена в Таблиці 15.11. Вона включає в себе податкові пільги, податкову 
заборгованість та податкові видатки, пов’язані з функціонуванням СЕЗ. 

                                                                                                                       
103  Закон України "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні " № 2660-

III від 18.11.99, стаття 2 (2660-14 Закон України “Про Державний бюджет 2004”, № 1344-
IV від 27.11.03, стаття 75.  

104  Закон України “Про податок на додану вартість” № 168/97-ВР від 3.04.97, стаття 11.34; 
Закон України “Про Державний бюджет 2004”, № 1344-IV від 27.11.03, стаття 80, 
параграф 49. 
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15.3.3 Надання та закупівля товарів або послуг державою 

Державна підтримка надавалась космічній галузі та підприємствам іншого 
машинобудування. 

Космічні підприємства. Державний бюджет України передбачає підтримку 
космічної галузі з метою поліпшення науково-дослідницької діяльності, 
розвитку міжнародних відносин, підтримки космічної інфраструктури тощо. 

В 2004 році Уряд здійснив програму “Про управління і тестування космічних 
об’єктів”, “Національну космічну програму”, програму “Розвитку ракетних 
комплексів”. Національна космічна програма спрямована на використання 
космічних технологій для розвитку цивільних продуктів високих технологій 
для внутрішнього і зовнішнього ринків. 

Підприємства іншого машинобудування. Держава підтримувала окремі 
підприємства задля розвитку і модернізації виробничих потужностей, 
поліпшення науково-дослідницьких робіт тощо. 

Протягом 2002-2004 років державна підтримка надавалась з метою 
фінансування особливих потреб, пов’язаних з конструкторською діяльністю 
на виробничому об’єднанні “Зоря”-Машпроект та реконструкцію та зміною 
обладнання на Південному машинобудівному заводі імені Макарова. 

За спеціальною програмою “Про створення і впровадження у виробництво 
сучасних видів цивільної продукції на підприємствах машинобудівного 
комплексу” уряд фінансував кредитну заборгованість за науково-
дослідницькими програмами, які включали: 

• розвиток і модернізацію газових і гідравлічних турбін; 

• розвиток і виробництво комунікаційних заходів; 

• розвиток і впровадження комп’ютерних систем; 

• створення і сертифікація літака АН-70; 

• розвиток і технічне переозброєння верфей; 

• розвиток будівництва автобусів; 

• розвиток і започаткування виробництва фільтруючих пресів тощо. 

Кошти “Програми конверсії колишніх військових об'єктів на період 
реформування Збройних Сил та інших військових формувань”105 мали 
виділятись і для створення нових робочих місць, а також збереження і 
розвиток науково-дослідницького потенціалу військових об’єктів. 

Державні науково-дослідницькі програми. Державні науково-
дослідницькі програми наукової частини державних цільових програм в сфері 
промислової політики фінансуються відповідно до Постанови КМУ106 і повинні 
бути виконані протягом 1998-2005 років. 

Бюджетні програми. Згідно з бюджетною програмою “Розвиток підприємств 
суднобудівної, літакобудівної промисловості, підприємств концерну 

                                       
105  Резолюція КМУ “Про затвердження Програми конверсії колишніх військових об'єктів на 

період реформування Збройних Сил та інших військових формувань” № 81, від 18.01.03. 
106  Декрет Президента України “Про організацію і завершення конструкторських робіт на 

“Криворізькому гірничо-збагачувальному комбінаті” № 963/98 від 30.03.1998. 
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"Бронетехніка України" та підприємств і організацій, які виготовляють і 
розробляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії“ бюджетні кошти 
використовуються на науково-дослідницькі роботи підприємств, технічну 
підготовку виробництва, розширення виробництва, підвищення 
конкурентоспроможності виробництва згідно з програмою розвитку 
промисловості затвердженою Міністерством промислової політики та 
Міністерством фінансів. 

Згідно із законом “Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних 
інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх 
елементи та вироби спецхімії”107 підприємствам надавалась підтримка для 
наукового розвитку. 

Таблиця 15.12  
Виробництво машин та устаткування: надання та закупівля товарів або послуг державою, млн. 
грн. 

 2002 2003 2004 
Космічна промисловість 29 42 110 
Науково-дослідницька діяльність 26 37 44 
Тренінги  2 5 3 
Трансферти  1 0 65 

Інше машинобудування 4 23 85 
Науково-дослідницька діяльність 1 7 22 
Конверсія  3 16 60 
Трансферти  1 0 2 

Всього  33 65 195 

Джерело: звіти Державного Казначейства з виконання Державного бюджету 2002, 2003, 2004 
років 

15.3.4 Загальний обсяг субсидування 
Всі описані і розраховані обсяги субсидії для виробників машин і 
устаткування підсумовані в Таблиці 15.13.  
Загалом, більшість субсидій було надано в формі податкових видатків. 
Представлені цифри також включають податкову заборгованість та вплив 
функціонування СЕЗ. Субсидії також надавалися в формі державних 
закупівель та трансфертів.  

Таблиця 15.13 
Виробництво машин та устаткування: загальний обсяг субсидування 

 
2002 

2002 
структура 

(%) 
2003 

2003 
структура

(%) 
2004 

2004 
структура 

(%) 
Трансферти 32 4 11 1 44 2 
Податкові видатки 656 91 1339 95 1908 89 
Надання або закупівля
товарів та послуг
державою 

33 5 65 5 195 9 

Квазі-фіскальна 
діяльність  

0 0 0 0 0 0 

Інша підтримка доходів
та/або цін 

0 0 0 0 0 0 

Всього 721 100 1414 100 2146 100 

                                       
107  Закон України “Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і 

організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спец 
хімії” № 1991-III від 21.09.2000. 
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15.4 Очікувані зміни режиму торгівлі для 
виробництва машин та устаткування внаслідок 
вступу України до СОТ 

Доступ до ринку: Середньоарифметичний сукупний тариф на машини та 
устаткування, як очікується, внаслідок вступу України до СОТ зменшиться на 
47%.  

Таблиця 15.14 
Виробництво машин та устаткування: очікувана зміна тарифів внаслідок вступу до СОТ 

  Тариф 2002 
року 

Очікуваний 
тариф 

Абсолютне 
зменшення 

Відносне 
зменшення 

середньоарифметична ставка 
сукупного тарифу 

5.5 2.9 2.6 47% 

у тому числі     

  пільгова (ННС) ставка 6.9 3.8 3.1 45% 

  повна ставкаa 14.4 3.8 10.6 74% 

ставка сукупного тарифу, 
зваженого на імпорт 7.1 3.2 3.8 54% 

у тому числі     

  пільгова (ННС) ставка 8.9 4.2 4.7 53% 

  повна ставкаa 17.1 4.2 12.9 75% 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, проекти законів №7354 та №7181, оцінки 
ІЕД 

Примітка: 
а  В даному випадку мова йде про зниження повної ставки тарифу по відношенню до країн 
– членів СОТ, з якими Україна на сьогодні не має угоди про ННС, і, відповідно, торгівля 
відбувається із застосуванням повної ставки мита. Припускається, що після вступу України 
до СОТ торгівля з такими країнами відбуватиметься за режимом ННС 

Сектор виробництва машин та устаткування підпадає під дію найбільшої 
кількості ініціатив - восьми. Мова йде про такі ініціативи як 
“Сільськогосподарська техніка”, “Хімія”, “Цивільна авіація”, “Будівельне 
обладнання”, “Інформаційні технології”, “Медичне обладнання”, 
“Фармацевтика” та “Наукове обладнання”. Лише одна з цих ініціатив не 
впливає на рівень тарифного захисту галузі – це “Хімія”. Її зв’язана митна 
ставка дорівнює 6,5%, в той час коли поточна в Україні ставка імпортного 
мита дорівнює нулю. Решта галузевих ініціатив передбачає зв’язування 
тарифних ставок на рівні нуля або відразу після вступу (більшість з них) до 
СОТ, або в 2010 році (цивільна авіація). 

В абсолютному вимірі найбільше зниження імпортних тарифів очікується для 
продукції, яка підпадає під галузеві ініціативи “Сільськогосподарська 
техніка” (на 7,0 відсоткових пунктів), “Будівельне обладнання” (на 6,4 
відсоткових пункти) та “Інформаційні технології” (на 5,9 відсоткових пункти). 
Ці три ініціативи стосуються 17,8% імпорту галузі. 
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Таблиця 15.15 
Виробництво машин та устаткування: очікувані зміни тарифів внаслідок приєднання до 
галузевих ініціатив 

Ініціатива 
ННС тариф 
у 2002 році,

% 

Галузева 
ініціатива 

щодо тарифу,
% 

Різниця 
Частка 

імпорту, % 
Коментар 

Сільськогосподарська техніка 7,0 0,0 7,0 2,7 Зниження 

Хімія 0,0 6,5 -6,5 0,0 
Не 

обмежуюча 
Цивільна авіація 5,5 0,0a 5,5 18,6 Зниження 
Будівельне обладнання 6,4 0,0 6,4 3,3 Зниження 
Інформаційні технології 5,9 0,0 5,9 11,8 Зниження 
Медичне обладнання 1,2 0,0 1,2 3,5 Зниження 
Фармацевтика  0,7 0,0 0,7 0,3 Зниження 
Наукове обладнання 4,5 0,0 4,5 2,9 Зниження 

Джерело: Митний тариф, Міністерство економіки, розрахунки ІЕД  

Примітка: 
a Україна запропонувала приєднатися у 2010 році до галузевої ініціативи “Цивільна авіація” 

 
Внутрішня підтримка: Оскільки більшість субсидій галузі надається у формі 
податкових витрат, очікується, що членство України в СОТ призведе до 
припинення такої практики. 
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16  Інші види виробництва (A16) 
Таблиця 16.1 
Інші види виробництва: окремі економічні показники 

    2000 2001 2002 2003 
Випуск млн. гривень 5581 7358 6108 6539 

% загального випуску 1,3 1,4 1,1 0,9 
% випуску промисловості 2,4 2,7 2,0 1,8 

Додана вартість % ВВП 0,9 0,5 0,4 0,5 
Додана вартість / випуск % 26,7 13,9 13,0 18,6 
Структура доданої вартості:      
 Оплата праці найманих працівників 35,2 54,6 86,3 62,4 
 Валовий прибуток, змішаний доход 38,6 16,5 -11,7 13,3 
 Податки за винятком  
субсидій на виробництво та імпорт 

 
% доданої 

вартості сектора 26,2 28,9 25,4 24,3 

Зайнятість тисяч осіб 84 74 64 59 
  % всього зайнятих 0,6 0,6 0,5 0,5 
Середня заробітна плата гривень 204,5 289,8 353,2 443,1
Експорт млн. гривень 5396 3518 2390 1213 
  % загального експорту 5,1 3,1 1,9 0,8 
  % випуску сектора 96,7 47,8 39,1 18,6 
Імпорт млн. гривень 2625 524 599 886 
  % загального імпорту 2,7 0,5 0,5 0,6 
  % випуску сектора 47,0 7,1 9,8 13,5 
Експорт/Імпорт індекс 2,1 6,7 4,0 1,4 

Джерело: Державний комітет статистики, ІЕД 

16.1 Огляд 
Сектор “інші види виробництва” включає такі товари як спортивні вироби, 
музичні інструменти, ювелірні вироби, а також інші види продукції, яка не 
класифікована деінде. Він становить близько 1% сукупного обсягу 
виробництва в країні та близько 0,5% ВВП. Зменшення відношення доданої 
вартості до випуску між 2000 та 2003 роками означає зростання видатків 
проміжного споживання, і, таким чином, потенційну технологічну рецесію в 
секторі. 

Незважаючи на 30-відсоткове скорочення зайнятості в цьому секторі за 
2000-2003 роки, її працівники стали найголовнішими реципієнтами доданої 
вартості, насамперед, за рахунок роботодавців, які отримують порівняно 
менші прибутки та змішані доходи. 

Протягом останніх років експорт та імпорт різко скоротились за, що, 
можливо, можна пояснити переорієнтацією сектора на внутрішній ринок. 
Зокрема, частка експорту у випуску сектора впала з 96,7% у 2000 році до 
порівняно незначного рівня у 18,6% у 2003 році. В цей же час скорочення 
імпорту було менш вражаючим, його частка у випуску зменшилась із 47,0% у 
2000 році до 13,5% у 2003 році. Отже, хоча цьому сектору все ще 
притаманна вища частка експорту ніж імпорту, його залежність від 
зовнішньої торгівлі ослабла. 
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Продукція “інших видів виробництва” експортується загалом в країни з 
торговельним режимом ННС, насамперед в країни ЄС-15 та Азії. Така ж 
ситуація стосується імпорту. Більша частина імпорту “інших видів 
виробництва” надходить з країн, з якими Україна має режим ННС, 
насамперед, країн ЄС-15. Частка Росії та країн СНД є незначною на рівні 2-
3%. 

Таблиця 16.2 
Інші види виробництва: торгівля товарами 

 2000 2001 2002 
млн. дол. 
США 

% всього 
млн. дол. 
США 

% всього 
млн. дол. 
США 

% всього 

Експорт       
Режим вільної торгівлі 43,30 5 44,45 7 40,06 7 
 у тому числі       

Російська Федерація 3,37 0 4,45 1 6,20 1 
Інші країни СНД 27,03 3 36,54 5 28,95 5 

Країни Балтії 12,91 2 3,46 1 4,91 1 
Торгівля за режимом ННС 734,65 91 622,94 93 507,04 91 
у тому числі       

ЄС-15 477,23 59 352,66 53 252,11 45 
Нові країни-члени ЄС-5 13,17 2 14,57 2 7,14 1 

Країни Азії 209,43 26 223,87 33 202,61 36 
Країни Америки 2,39 0 2,38 0 2,50 0 

Торгівля за повною
ставкою тарифу 

28,96 4 3,03 0 10,68 2 

Всього 806,91 100 670,42 100 557,77 100 
Імпорт       
Режим вільної торгівлі 9,64 2 12,53 4 10,08 3 
 у тому числі       

Російська Федерація 6,04 1 7,91 3 6,19 2 
Інші країни СНД 2,40 1 2,66 1 3,07 1 

Країни Балтії 1,19 0 1,96 1 0,82 0 
Торгівля за режимом ННС 392,51 94 280,76 93 273,33 94 
у тому числі       

ЄС-15 344,12 83 230,58 77 209,35 72 
Нові країни-члени ЄС-5 8,36 2 8,78 3 10,85 4 

Країни Азії 20,42 5 20,83 7 27,97 10 
Країни Америки 5,57 1 6,32 2 7,77 3 

Торгівля за повною
ставкою тарифу 

13,56 3 7,38 2 6,58 2 

Всього 415,71 100 300,67 100 289,99 100 

Джерело: база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 

16.2 Тарифи 
Середньозважений сукупний тариф на вироби “інших видів виробництва” 
зріс протягом 1996-2003 років більше ніж на 3 процентні пункти, 
зупинившись на рівні 12,6% у 2001-2002 роках. Середньоарифметична 
пільгова (ННС) ставка тарифу досягла 12,8% у 2001-2002 роках. Найвища 
пільгова (ННС) ставка тарифу застосовується для спортивних виробів 
(20,5%). 
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Таблиця 16.3 
Інші види виробництва: середньоарифметичні тарифи 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 10.0 10.2 10.4 12.3 11.9 12.6 12.6 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 10.1 10.3 10.5 12.5 12.1 12.8 12.8 

повна ставка 20.1 17.3 17.5 18.8 18.8 23.5 23.5 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

Пільгова (ННС) ставка тарифу, зваженого на величину імпорту, становила 
3,6% у 2001-2002 роках, що є майже вдвічі нижчим за повну ставку. 

Таблиця 16.4 
Інші види виробництва: тарифи, зважені на величину імпорту 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ставка сукупного тарифу 3.0 3.2 3.2 3.6 3.5 3.6 3.6 

в тому числі        
пільгова (ННС) ставка 3.1 3.2 3.3 3.6 3.6 3.6 3.6 

повна ставка 5.2 5.5 5.5 5.8 5.8 7.2 7.2 

Джерела: Митний тариф, база даних UN ComTrade, оцінки ІЕД 

Примітка: тарифи зважені на величину загального імпорту без виокремлення торговельних 
режимів 

16.3 Очікувані зміни режиму торгівлі для інших 
видів виробництва внаслідок вступу України до 
СОТ 

Доступ до ринку: Зниження середньоарифметичного сукупного тарифу 
галузі “інші види виробництва” очікується на рівні 45%.  

Таблиця 16.5 
Інші види виробництва: очікувана зміна тарифів внаслідок вступу до СОТ 

  Тариф 2002 
року 

Очікуваний 
тариф 

Абсолютне 
зменшення 

Відносне 
зменшення 

Середньоарифметична ставка 
сукупного тарифу 

12.6 7.0 5.7 45% 

у тому числі     
пільгова (ННС) ставка 12.8 7.2 5.5 43% 
повна ставкаa 23.5 7.2 16.3 69% 

Ставка сукупного тарифу, 
зваженого на імпорт 

3.6 1.1 2.5 69% 

у тому числі     
пільгова (ННС) ставка 0.0 0.0 0.0 0% 
повна ставкаa 7.2 1.2 6.1 84% 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, проекти законів №7354 та №7181, оцінки 
ІЕД 

Примітка: 
а  В даному випадку мова йде про зниження повної ставки тарифу по відношенню до країн 
– членів СОТ, з якими Україна на сьогодні не має угоди про ННС, і, відповідно, торгівля 
відбувається із застосуванням повної ставки мита. Припускається, що після вступу України 
до СОТ торгівля з такими країнами відбуватиметься за режимом ННС 
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Сектор “Інші види виробництва” (А16) підпадає під дію чотирьох галузевих 
ініціатив, а саме: “Хімія”, “Інформаційні технології”, “Папір” та “Іграшки”. Всі 
з них передбачають зменшення тарифів. Найбільше зниження (в 
абсолютному значенні) буде застосовано в рамках ініціативи “Іграшки”, де 
тариф скоротиться на 14,4 відсоткових пункти до нульової зв’язаної ставки. 
Сьогодні вироби, які підпадають під дію ініціативи “Іграшки”, становлять 
найбільшу частку імпорту сектора (8,7%). 

Ініціатива “Хімія” передбачає зменшення тарифу на 10,6 відсоткових пунктів 
з сьогоднішніх 17,1% до зв’язаної ставки на рівні 6,5%. Запровадження 
ініціативи “Папір” призведе до зниження мита на 10,0 відсоткових пунктів, а 
ініціативи “Інформаційні технології” – на 9,7 відсоткових пунктів. Останні дві 
ініціативи передбачають запровадження нульового рівня зв’язаного 
імпортного мита. 

Таблиця 16.6 
Інші види виробництва: очікувана зміна тарифів внаслідок приєднання до галузевих ініціатив  

Ініціатива 
ННС тариф 
у 2002 
році, % 

Галузева 
ініціатива щодо 
тарифу, % 

Різниця 
Частка 

імпорту, % 
Коментар 

Хімія 17,1 6,5 10,6 0,5 Зменшення 
Інформаційні 
технології 

9,7 0,0 9,7 0,8 Зменшення 

Папір 10,0 0,0 10,0 0,1 Зменшення 
Іграшка 14,4 0,0 14,4 8,7 Зменшення 

Джерело: Митні тарифи, Міністерство економіки України, розрахунки ІЕД 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
РОЗДІЛ IV 

ПІДСУМКИ ТА ДОДАТКИ 
 

 



Підсумковий огляд протекціоністських заходів 
в Україні 
 

Таблиця S01 
Україна: підсумковий огляд протекціоністських заходів, які застосовувались у 2002 році, млн. 
грн. 

  Трансферти 
Податкові 
видатки 

Надання 
або 

закупівля 
товарів та 
послуг 

державою 

Інша 
підтримка 

Сукупна 
сума 

субсидій 

Оцінка 
фактичних 
надходжень 
від митних 

тарифів
a
 

a01 Сільське господарство 522,5 3731,2 985,3 0,0 5239,0 72,4 
a02 Лісове господарство 0,0 0,8 20,6 0,0 21,4 0,9 
a03 Рибне господарство 0,0 1,5 33,1 0,0 34,6 73,4 
a04 Видобування вугілля та 

торфу 930,0 384,0 659,0 0,0 1973,0 0,0 
a05 Видобування 

вуглеводнів 0,0 150,0 132,0 0,0 282,0 0,0 
a06 Видобування 

неенергетичних 
матеріалів 0,0 79,0 19,0 0,0 98,0 17,6 

a07 Харчова промисловість 0,0 216,5 0,2 601,0 817,7 796,5 
a08 Текстильна та шкіряна 

промисловість 0,0 24,4 0,0 0,0 24,4 160,4 
a09 Деревообробна і 

целюлозно-паперова 
промисловість, 
видавнича справа 6,6 582,5 4,1 0,0 593,2 109,0 

a10 Виробництво 
коксопродуктів 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,8 

a11 Нафтопереробка 0,0 71,0 0,0 0,0 71,0 3,9 
a12 Хімічне виробництво, 

гумові та пластмасові 
вироби 0,0 3298,4 326,6 0,0 3625,0 207,9 

a13 Виробництво інших 
неметалевих 
мінеральних продуктів 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,3 

a14 Металургія та 
оброблення металу 2,0 288,0 1,0 0,0 291,0 59,7 

a15 Виробництво машин та 
устаткування 32,0 656,0 33,0 0,0 721,0 597,5 

a16 Інші види виробництва 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 
 Всього 1493,1 9493,3 2213,9 601,0 13801,3 2143,7 

Джерело: оцінки ІЕД 

Примітка: a Оцінка фактичних надходжень від митних тарифів зроблена на основі загальної 
величини надходжень від ввізних мит у консолідованому бюджеті та оціненої структури 
потенційних надходжень 



 145 
 

Таблиця S02 
Україна: підсумковий огляд протекціоністських заходів, які застосовувались у 2003 році, млн. 
грн. 

  Трансферти 
Податков
і видатки 

Надання 
або 

закупівля 
товарів та 
послуг 

державою 

Інша 
підтримка 

Сукупна 
сума 

субсидій 

Оцінка 
фактичних 
надходжень 
від митних 

тарифів
a
 

a01 Сільське господарство 1360,3 3401,7 1330,4 0,0 6092,4 101,0 
a02 Лісове господарство 0,0 0,6 28,0 0,0 28,6 1,2 
a03 Рибне господарство 0,0 1,3 52,4 0,0 53,7 102,5 
a04 Видобування вугілля та 

торфу 831,0 376,0 1934,0 0,0 3141,0 0,0 
a05 Видобування 

вуглеводнів 0,0 99,0 121,0 0,0 220,0 0,0 
a06 Видобування 

неенергетичних 
матеріалів 0,0 119,0 38,0 0,0 157,0 24,5 

a07 Харчова промисловість 0,0 245,4 0,3 743,0 988,7 1111,8 
a08 Текстильна та шкіряна 

промисловість 0,0 29,9 0,0 0,0 29,9 223,9 
a09 Деревообробна і 

целюлозно-паперова 
промисловість, 
видавнича справа 15,9 745,2 5,2 0,0 766,3 152,2 

a10 Виробництво 
коксопродуктів 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 

a11 Нафтопереробка 0,0 33,0 0,0 0,0 33,0 5,5 
a12 Хімічне виробництво, 

гумові та пластмасові 
вироби 10,0 3315,9 364,6 0,0 3690,5 290,2 

a13 Виробництво інших 
неметалевих 
мінеральних продуктів 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,3 

a14 Металургія та 
оброблення металу 3,0 152,0 1,0 0,0 156,0 83,4 

a15 Виробництво машин та 
устаткування 11,0 1339,0 65,0 0,0 1415,0 834,1 

a16 Інші види виробництва 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 
 Всього 2231,2 9858,0 3939,9 743,0 16772,1 2992,4 

Джерело: оцінки ІЕД 

Примітка: a Оцінка фактичних надходжень від митних тарифів зроблена на основі загальної 
величини надходжень від ввізних мит у консолідованому бюджеті та оціненої структури 
потенційних надходжень  



 146

Таблиця S03 
Україна: підсумковий огляд протекціоністських заходів, які застосовувались у 2004 році, млн. 
грн. 

  Трансферт
и 

Податкові 
видатки 

Надання 
або 

закупівля 
товарів та 
послуг 

державою 

Інша 
підтримка 

Сукупна 
сума 

субсидій 

Оцінка 
фактичних 
надходжень 
від митних 

тарифів
a
 

a01 Сільське господарство 1335,2 2669,6 1407,8 267,5 5680,1 135,6 
a02 Лісове господарство 0,0 0,5 38,2 0,0 38,7 1,7 
a03 Рибне господарство 0,0 27,4 65,5 0,0 92,9 137,6 
a04 Видобування вугілля та 

торфу 1602,0 937,0 2254,0 0,0 4793,0 0,0 
a05 Видобування 

вуглеводнів 0,0 73,0 144,0 0,0 217,0 0,0 
a06 Видобування 

неенергетичних 
матеріалів 0,0 252,0 34,0 0,0 286,0 32,9 

a07 Харчова промисловість 0,0 195,3 0,3 743,0 938,6 1491,8 
a08 Текстильна та шкіряна 

промисловість 0,0 53,0 0,0 0,0 53,0 300,5 
a09 Деревообробна і 

целюлозно-паперова 
промисловість, 
видавнича справа 20,4 758,0 8,6 0,0 787,0 204,2 

a10 Виробництво 
коксопродуктів 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 

a11 Нафтопереробка 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 7,4 
a12 Хімічне виробництво, 

гумові та пластмасові 
вироби 59,0 1350,7 440,1 0,0 1849,8 389,3 

a13 Виробництво інших 
неметалевих 
мінеральних продуктів 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 

a14 Металургія та 
оброблення металу 6,0 144,0 1,0 0,0 151,0 111,9 

a15 Виробництво машин та 
устаткування 44,0 1908,0 195,0 0,0 2147,0 1119,2 

a16 Інші види виробництва 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 
 Всього 3066,6 8372,5 4588,5 1010,5 17038,1 4015,3 

Джерело: оцінки ІЕД 

Примітка: a Оцінка фактичних надходжень від митних тарифів зроблена на основі загальної 
величини надходжень від ввізних мит у консолідованому бюджеті та оціненої структури 
потенційних надходжень  
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Технічна примітка 

Методологія оцінки тарифів 

Діючі тарифи 

Інформацію про тарифи було взято з українського законодавства, а саме з 
Єдиного митного тарифу України108 для ставок до 2001 року та з Митного 
тарифу України109 для ставок з 2002 року і далі. 

В Україні застосовуються три типи тарифів: адвалорний, специфічний та 
змішаний. Усі три типи тарифів використовувались для оцінки реального 
тарифного захисту в Україні. В той час як номінальний адвалорний тариф 
використовувався в аналізі безпосередньо, ми також оцінювали адвалорний 
еквівалент специфічного та змішаного тарифів, де це було можливим. 

Адвалорні еквіваленти оцінено для кожного потрібного року на базі 
середньорічної вартості одиниці імпорту за 6-тизначним кодом HS110. 
Оскільки український Митний тариф містить тарифи на більш високому рівні 
деталізації (до 10 знаків), тарифні ставки розраховувались як прості 
середньоарифметичні величини, коли це було необхідно. Також через брак 
відповідної інформації адвалорні еквіваленти визначались тільки для 
специфічних та змішаних ставок, які виражаються у кілограмах або літрах. 

Формула, яка застосовується при обчисленні адвалорного еквіваленту 
специфічного тарифу є такою: (специфічний тариф/вартість одиниці 
імпорту)*100%. Змішані тарифи було оцінено таким самим методом; єдина 
відмінність полягає в тому, що із адвалорної та специфічної частки змішаного 
тарифу обирається максимальна величина. Таким чином, формулу можна 
записати так: максимум{(специфічне мито/вартість одиниці імпорту)*100, 
адвалорне мито}111. 

Остаточна база даних також включала також припущення про величину 
деяких тарифів з таких причин: 

• Відсутність імпорту за кодом, а тому відповідно адвалорний еквівалент 
не піддається оцінці. 

• Специфічні або змішані ставки виражені у величинах інших ніж 
кілограми або літри. 

• Різниця між торговельною номенклатурою Єдиного митного тарифу, 
який застосовувався до 2001 року, та Митного тарифу, затвердженого 
у 2001 році. 

                                       
108  Затверджено Наказом Кабінету Міністрів “Про Єдиний митний тариф України” №4 від 11 

січня 1993 із змінами. 
109  Затверджено Законом “Про Митний тариф України” №2371 від 5 квітня 2001 року із 

змінами. 
110  Вартість річного середнього імпорту оцінено як відношення вартості загального імпорту 

України для кожного шестизначного коду HS до ваги цього імпорту. Інформація про 
вартість та вагу українського імпорту для 1996-2002 років було взято із бази даних 
торгівлі товарами ООН. 

111  Оглядовий документ Світового банку “Зовнішня торгівля України: кількісна та якісна 
оцінка тенденцій та стратегій”, 2004. 
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База даних була скоригована для подолання проблеми зміщеної оцінки, яка 
породжується пропущеними значеннями тарифів. Правила коригування були 
такими: 

• Якщо ставка не оцінювалася через відсутність імпорту, 
використовувався адвалорний еквівалент для інших років або для 
споріднених кодів, або адвалорний еквівалент оцінювався на базі 
вартості одиниці імпорту для спорідненого коду. 

• Якщо змішана ставка виражена у величинах інших ніж кілограми або 
літри, використовувалася адвалорна частина тарифу або 
використовувалася адвалорний тариф для іншого року або 
спорідненого коду. 

• Якщо специфічна ставка була виражена у величинах інших ніж 
кілограми або літри адвалерний тариф для іншого року або 
спорідненого коду. 

• Якщо ставки тарифів були відсутніми через різницю у номенклатурі, 
використовувалися тарифні ставки для споріднених кодів. 

• У деяких випадках використовувалися ставки тарифів, які надавались 
Міністерством економіки в пояснювальних записках (див. нижче). 

• Спеціальне припущення використовувалось для HS коду 9999AA, який 
є частиною A16 (Товари, не класифіковані деінде). Було зроблено 
припущення, що ці товари обкладаються митом за нульовою ставкою. 

Остаточна база даних нараховує 5230 тарифних ліній на шестизначному 
рівні HS. Коригування не проводилося для тарифів у таких МСР категоріях як 
лісове господарство (A02), виробництво неенергетичних матеріалів (A06), 
виробництво коксу (A10) та нафтопереробка (A11). 

Середньоарифметичні тарифи агрегувалися за МСР кодами із застосуванням 
таблиці узгодження між HS та ISIC, версія 2. Встановлювалась відповідність 
між шестизначними HS кодами та чотиризначними ISIC кодами. Тарифи 
оцінювались для двох груп ставок: пільгові (ННС) ставки та повні ставки. 
Повні тарифи оцінювалися із використанням значень вартості українського 
імпорту у 2002 році в якості ваг. 

Тарифи, зважені на величину імпорту, було оцінено для постійного базового 
року, щоб переконатись, що зміна агрегованих тарифів відображає тільки 
зміни рівня тарифного захисту, а не зміни в структурі імпорту. 2002 рік було 
обрано у якості базового. Для того, щоб уникнути зміщеної оцінки через 
неоднорідність розподілу імпорту між торговельними режимами, однакові 
ваги, розраховані для загального обсягу українського імпорту по кожному 
коду, застосовувалися як до ННС, так і до повних тарифів. 

Очікувані зміни в тарифах 

Очікувані зміни у тарифах оцінювалися на базі інформації із наступних 
джерел: 

• Галузеві ініціативи, до яких готова приєднатися Україна; 

• Пояснювальна записка до Закону “Про внесення змін до Митного 
тарифу України” № 2470 прийнятого 15 березня 2005 р.; 
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• Пояснювальна записка до проекту Закону “Про внесення змін до 
Митного тарифу України ” зареєстрованого під номером 7354 у квітні 
2005 року; 

• Пояснювальна записка до проекту закону “Про зміни у деяких 
законодавчих актах” зареєстрованого під номером 7181 у квітні 2005 
року. 

Ці джерела дозволили зробити детальну оцінку очікуваних змін у тарифних 
ставках після вступу України до СОТ. Оцінку було проведено за методологією 
оцінки тарифних ставок, які існують сьогодні.  

 

Структура сукупного обсягу субсидій 
Під час обчислення величини пільг, які надаються секторам, інструменти 
державної підтримки убуло поділено на такі групи: 

• Прямий або потенційний трансферт з бюджету. Ця група субсидій 
містить видатки Державного бюджету у формі поточних трансфертів 
підприємствам. 

• Податкові видатки. Ця група містить субсидії, пов’язані з 
податковими платежами, а її величина була обчислена за допомогою 
спеціальної процедури. Зокрема, ми розділили податкові пільги на дві 
найбільші групи. Перша група включає пільги, які призводять до 
номінального зменшення податкових зобов‘язань підприємства, 
наприклад, такі як зменшення доходів від оподаткування (зменшення 
бази оподаткування), зменшення ставки податку, звільнення від 
сплати податку. Друга група включає пільги, які дозволяють 
відстрочку сплати податків, наприклад, такі як звільнення від сплати 
ПДВ факторів виробництва, що імпортуються, відстрочка сплати 
податків та податкова заборгованість. Для оцінки правильного обсягу 
субсидій у другому випадку ми помножили обсяг податкових пільг, 
отриманих за рахунок відстрочки сплати податку, на середньозважену 
ставку відсотку. 

• Загальний обсяг податкових видатків було розраховано як сума пільг, 
які увійшли у першу групу, та потенційного виграшу підприємств за 
рахунок відстрочення податкових платежів. 

• Надання та закупівля товарів або послуг державою. Ця група 
пільг включає видатки державного бюджету на дослідження та 
розробки, підвищення кваліфікації та капітальні трансферти за 
рахунок державного бюджету підприємствам.  



Додаток A: Пільгові (ННС) середньоарифметичні ставки імпортного тарифу 
для окремих підгалузей 
 

Таблиця A1 
Сільське господарство та мисливство (А01): середньоарифметична пільгова (ННС) ставка митного тарифу  

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 9,4 21,1 22,6 26,4 23,4 27,6 29,0 
у тому числі на товари таких підгалузей, як        
сільськогосподарське виробництво, 
тваринництво 9,1 21,9 23,3 27,5 24,3 28,7 30,2 

Мисливство 14,6 5,4 6,7 4,3 4,0 4,3 4,3 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 

 

Таблиця A2 
Лісове господарство (А02): середньоарифметична пільгова (ННС) ставка митного тарифу 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 4,1 11,5 10,9 2,4 2,4 3,3 3,1 
у тому числі на товари таких підгалузей, як        
Лісове господарство 5,5 17,7 16,7 2,9 2,9 3,3 3,0 
Заготівля лісу 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 3,4 3,4 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 
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Таблиця A3 
Рибне господарство (А03): середньоарифметична пільгова (ННС) ставка митного тарифу  

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 5,5 24,0 25,3 30,4 20,1 30,3 28,1 
у тому числі на товари таких підгалузей, як        
Рибне господарство, не класифіковане в інших 
місцях 

5,0 5,0 30,0 30,0 30,0 30,0 122,7 

Океанічна та берегове рибальство 5,5 24,2 25,2 30,4 20,0 30,3 27,0 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 

 

Таблиця А4 
Прості ННС тарифи для виробництва неенергетичних матеріалів (A06): середньоарифметична пільгова (ННС) ставка митного тарифу 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 2,3 2,3 5,2 5,2 4,5 4,9 4,9 
у тому числі на товари таких підгалузей, як        

Видобування хімікатів та мінеральних добрив  5,9 5,9 5,9 6,0 2,1 2,3 2,3 

Видобування металевих руд 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Видобування та розробка некласифікованих в інших місцях копалин 1,5 1,5 3,5 3,7 3,1 3,6 3,6 

Видобування руд кольорових металів 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 

Видобування солі 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Розробка кам’яних, глиняних та піщаних кар’єрів 1,9 1,9 8,7 8,7 8,7 9,5 9,5 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 
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Таблиця А5 
Харчова промисловість (А07): середньоарифметична пільгова (ННС) ставка митного тарифу 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 22,7 36,7 46,5 54,7 60,1 66,8 67,2 
у тому числі на товари таких підгалузей, як        
Консервування фруктів та овочів 12,7 33,1 59,9 69,5 74,4 82,4 104,1 
Переробка та консервація риби, ракоподібних та аналогічної 
продукції  23,8 25,8 31,7 50,6 46,2 76,3 87,3 

Дистилювання, перегонка та змішування спиртних напоїв  30,0 30,0 32,4 12,8 14,6 58,9 83,5 
Борошномельне виробництво 9,3 20,7 32,5 33,4 39,9 38,8 43,1 
Солод та солодові напої 16,7 13,3 33,2 43,8 61,8 120,1 142,3 
Хлібобулочні вироби 9,2 30,2 45,2 70,6 78,6 64,4 57,8 

Виробництво какао, шоколаду та солодощів 20,8 34,8 32,5 30,7 24,2 33,7 28,2 

Виробництво молокопродуктів 18,5 37,9 35,8 44,5 43,4 46,4 47,1 
Виробництво харчових продуктів, не класифікованих в інших 
місцях 9,9 60,8 44,9 32,5 36,9 34,2 32,6 

Виробництва кормів для тварин 5,6 17,5 37,7 8,2 8,0 8,7 8,1 
Виробництво рослинних та тваринних олій та масел 13,1 31,7 43,8 52,5 72,2 104,0 68,9 
Забій худоби, обробка та зберігання м’яса 17,1 33,5 38,1 41,5 56,8 44,1 46,4 
Виробництво солодких та мінеральних вод 225,9 119,1 121,9 157,9 151,1 197,2 187,8 
Цукрові заводи 14,1 34,0 53,7 54,7 41,9 46,6 48,6 
Виробництво тютюнових виробів 36,9 36,1 30,0 46,6 59,1 66,6 69,9 
Винарні 109,9 31,7 125,9 257,4 131,5 163,7 227,2 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 
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Таблиця А6 
Текстильна та шкіряна промисловість (A08): середньоарифметична пільгова (ННС) ставка митного тарифу 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 11,0 13,1 14,6 18,6 17,0 8,0 8,0 

у тому числі на товари таких підгалузей, як        

Виробництво шпагату, канату та мотузки 5,0 5,0 16,7 23,3 15,8 3,6 3,6 

Галузі одягу з хутра та фарбуванню 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 15,0 15,0 

В’язальні фабрики 10,0 12,5 12,5 12,7 12,7 9,1 9,1 

Виробництво килимів та а інших текстильних покриттів для підлоги 17,8 25,2 25,7 25,7 24,0 10,6 10,6 

Виробництво взуття, крім взуття з гуми чи полімерних матеріалів 15,0 30,0 30,0 50,0 45,3 45,3 45,3 

Виробництво штучних текстильних товарів крім одягу 12,2 16,8 20,8 26,8 23,1 9,0 9,0 

Виробництво товарів зі шкіри та замінників шкіри, крім взуття та одягу 10,8 15,2 15,2 22,4 22,3 22,3 22,3 

Виробництво некласифікованої в інших місцях текстильної продукції 9,7 9,8 12,9 14,2 12,5 4,3 4,3 

Виробництво одягу, крім взуття 25,7 26,3 26,2 30,0 29,4 13,6 13,6 

Ткацьке, в’язальне виробництво 1,5 3,3 5,3 9,1 7,4 2,4 2,4 

Шкіряне виробництво 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 
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Таблиця А7 
Деревообробна та целюлозно-паперової промисловість, видавнича справа (A09): середньоарифметична пільгова (ННС) ставка митного 
тарифу 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 3,8 4,2 6,5 7,2 7,3 8,1 8,0 

у тому числі на товари таких підгалузей, як        

Виробництво упаковок та коробок з паперу та картону 4,3 5,8 8,9 8,9 13,0 17,2 15,9 

Виробництво меблів, за винятком зроблених з металу 17,6 16,9 18,7 21,5 18,2 18,6 18,6 

Виробництво целюлози, паперу та картону 1,6 2,4 4,8 4,5 4,5 5,4 5,4 

Виробництво некласифікованих в інших місцях целюлози, паперу та картону 5,0 5,0 13,3 13,2 13,6 14,1 14,1 

Виробництво некласифікованих в інших місцях виробів з деревини та пробкового
матеріалу 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,4 4,4 

Виробництво контейнерів із деревини та лози, та невеликих бляшаних коробок 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 2,5 2,5 

Видавнича справа, поліграфічна промисловість, відтворення друкованих
матеріалів 5,7 5,3 10,1 15,0 16,7 16,0 16,0 

Лісопильні заводи, заводи з обшивки дошками та інші деревообробні заводи 0,6 1,2 1,2 1,2 1,4 2,5 2,5 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 
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Таблиця А8 
Виробництво хімічних, гумових та пластмасових виробів (A12): середньоарифметична пільгова (ННС) ставка митного тарифу 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 5,6 5,9 5,8 7,6 6,8 6,6 6,4 

у тому числі на товари таких підгалузей, як        

Виробництво промислових хімікатів, крім добрив 6,5 5,8 5,5 8,3 6,6 6,6 6,2 

Виробництво некласифікованих в інших місцях хімічних виробів 7,9 9,0 9,1 10,1 12,3 12,8 12,8 

Виробництво ліків та медикаментів 0,0 2,9 4,0 2,9 3,2 2,3 2,3 

Виробництво добрив та пестицидів 3,5 3,5 3,5 4,1 4,1 4,0 4,0 

Виробництво фарб, лаків, політури 3,8 3,5 5,8 5,4 7,3 6,0 6,0 

Виробництво некласифікованих в інших місцях пластмасових виробів 7,2 7,1 7,0 8,1 9,1 9,5 9,5 

Виробництво некласифікованих в інших місцях гумових виробів 4,1 4,0 5,3 5,9 5,0 4,1 4,1 

Виробництво мила та миючих засобів, парфумів, косметики та інших туалетних
належностей 7,9 17,0 14,9 15,4 15,6 11,3 11,3 

Виробництво синтетичних смол, пластмасових матеріалів та штучних волокон,
крім скла 2,7 2,6 3,2 3,6 3,7 3,1 3,0 

Виробництво шин та труб 13,8 13,8 13,3 16,7 12,8 15,2 15,2 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 
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Таблиця А9 
Виробництво інших неметалевих мінеральних продуктів (A13): середньоарифметична пільгова (ННС) ставка митного тарифу 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 6,8 6,7 10,2 11,8 11,7 11,5 11,5 

у тому числі на товари таких підгалузей, як        

Виробництво цементу, вапна та шпаклівки 16,0 16,0 16,0 16,0 13,5 13,5 13,5 

Виробництво скла та виробів зі скла 6,4 6,4 10,9 13,8 13,4 13,1 13,1 

Виробництво некласифікованих в інших місцях неметалевих мінеральних виробів 5,8 5,8 8,7 8,8 9,1 9,3 9,3 

Виробництво гончарних виробів, порцеляни та керамічного посуду 7,7 7,5 8,5 9,6 11,1 9,6 9,6 

Виробництво будівельної кераміки 6,4 6,4 11,5 13,9 13,2 13,6 13,6 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 

 

Таблиця А10 
Металургія та металообробка (A14): середньоарифметична пільгова (ННС) ставка митного тарифу 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 4,2 5,0 5,0 5,4 5,6 5,6 5,6 

у тому числі на товари таких підгалузей, як        

Виробництво заліза та сталі 5,4 5,3 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 

Виробництво ножів, ручних інструментів та інших металевих виробів  5,0 8,7 8,6 9,0 9,0 8,9 8,9 

Виробництво некласифікованих в інших місцях металевих виробів, крім машин та
устаткування  4,6 6,0 6,2 6,7 6,6 6,7 6,7 

Виробництво меблів та апаратури, які зроблені загалом із металу 14,3 20,0 20,0 21,1 20,6 17,2 17,2 

Виробництво виробів з конструкційного металу 5,3 5,3 6,0 9,5 9,1 7,8 7,8 

Виробництво кольорових металів та виробів з них 1,1 1,1 1,2 1,6 2,6 2,7 2,7 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 
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Таблиця А11 
Виробництво машин та устаткування (A15): середньоарифметична пільгова (ННС) ставка митного тарифу 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 3,1 3,4 3,5 6,7 6,6 6,8 6,9 
у тому числі на товари таких підгалузей, як        
Виробництво некласифікованих в інших місцях машин та устаткування 2,2 2,3 2,4 5,0 4,9 5,1 5,2 
Виробництво сільськогосподарських машин та устаткування 4,9 4,9 5,8 7,1 6,7 7,4 7,4 
Виробництво літаків 3,1 3,1 3,1 3,4 3,4 3,9 3,9 
Виробництво некласифікованих в інших місцях електричної апаратури 
та приладів 2,4 3,3 3,3 5,7 5,7 7,2 7,2 
Виробництво електричних пристроїв та домашнього начиння 7,3 8,0 8,0 17,1 16,4 18,8 18,8 
Виробництво електричного промислового машинного обладнання та 
приборів  0,8 0,9 1,9 5,1 5,4 5,4 5,4 
Виробництво двигунів та турбін 1,1 1,1 1,1 4,0 4,0 3,8 3,8 
Виробництво обладнання для обробки металу та деревини 1,6 1,5 1,5 4,1 4,1 3,9 3,9 
Виробництво автомобілів 6,0 7,1 6,8 11,9 11,0 11,0 11,0 
Виробництво мотоциклів та велосипедів 8,6 11,4 11,4 11,4 11,4 11,6 11,6 
Виробництво офісного, комп’ютерного та бухгалтерського обладнання 1,3 2,9 2,9 7,5 7,5 9,1 9,1 
Виробництво фотографічних та оптичних товарів 6,9 6,9 7,1 7,6 7,5 8,6 8,6 
Виробництво некласифікованих в інших місцях професійного та 
наукового, обчислювального та контролюючого устаткування 2,7 2,9 3,4 5,2 5,2 4,9 4,9 
Виробництво радіо-, теле- устаткування та апаратури зв’язку  4,4 5,0 5,0 9,3 9,0 8,6 8,6 
Виробництво устаткування для залізниці 0,2 0,2 0,2 1,4 1,4 0,6 0,6 
Виробництво спеціального промислового обладнання та устаткування, 
крім обладнання для обробки металу та деревини 1,5 1,5 1,4 3,4 3,8 3,8 3,9 
Виробництво транспортного обладнання, не класифікованого деінде  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Виробництво годинників 5,0 5,0 5,0 15,4 14,0 14,0 14,0 
Суднобудування та ремонт 3,8 3,7 3,7 9,9 9,9 9,9 9,9 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 
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Таблиця А12 
Інші види виробництва (A16): середньоарифметична пільгова (ННС) ставка митного тарифу 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 10,1 10,3 10,5 12,5 12,1 12,8 12,8 

у тому числі на товари таких підгалузей, як        

Товари, не класифіковані в інших місцях 4,3 4,3 4,3 6,8 6,8 6,8 6,8 

Виробництво ювелірних та споріднених виробів 17,5 17,5 17,5 18,9 16,9 19,7 19,7 

Виробництво музичних інструментів 5,0 5,0 5,0 6,8 6,8 7,1 7,1 

Виробництво товарів для заняття спортом та атлетикою 19,1 19,1 19,1 20,9 20,5 20,5 20,5 

Виробництво некласифікованих в інших місцях виробів 9,1 9,5 9,9 12,0 11,7 12,3 12,3 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 
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Додаток B: Пільгові (ННС) ставки ввізного мита, зваженого на імпорт, для 
окремих підгалузей  
 

Таблиця B1 
Сільське господарство та мисливство (А01): пільгова (ННС) ставка ввізного мита, зваженого на імпорт 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 4,3 12,3 10,3 7,9 10,0 21,2 24,2 
у тому числі на товари таких підгалузей, як        
сільськогосподарське виробництво, 
тваринництво 4,2 12,3 10,3 8,0 10,0 21,3 24,3 

Мисливство 14,2 5,7 7,6 4,0 3,6 4,1 4,1 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 

 

 

Таблиця  B2 
Лісове господарство (А02): пільгова (ННС) ставка ввізного мита, зваженого на імпорт 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 5,5 19,5 18,9 3,1 3,2 2,1 2,0 
у тому числі на товари таких підгалузей, як        
Лісове господарство 7,1 26,8 26,0 3,8 3,8 2,0 1,9 
Заготівля лісу 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2,2 2,2 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 
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Таблиця B3 
Рибне господарство (А03): пільгова (ННС) ставка ввізного мита, зваженого на імпорт 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 5,0 34,8 25,4 46,8 18,7 20,0 21,5 
у тому числі на товари таких підгалузей, як        
Рибне господарство, не класифіковане в 
інших місцях 5,0 5,0 30,0 30,0 30,0 30,0 122,7 
Океанічна та берегове рибальство 5,0 34,8 25,4 46,8 18,7 20,0 21,5 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 

 

Таблиця B4 
Виробництво неенергетичних матеріалів (A06): пільгова (ННС) ставка ввізного мита, зваженого на імпорт 

Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
у тому числі на товари таких підгалузей, як 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,1 1,1 

Видобування хімікатів та мінеральних добрив        

Видобування металевих руд 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,7 1,7 

Видобування та розробка некласифікованих 
в інших місцях копалин 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Видобування руд кольорових металів 1,1 1,1 2,0 2,0 1,8 1,9 1,9 

Видобування солі 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 0,7 0,7 

Розробка кам’яних, глиняних та піщаних 
кар’єрів 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 1,1 1,1 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 
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Таблиця B5 
Харчова промисловість (А07): пільгова (ННС) ставка ввізного мита, зваженого на імпорт 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 27,6 45,1 43,3 51,1 46,0 48,7 54,7 
у тому числі на товари таких підгалузей, як        
Консервування фруктів та овочів 12,2 40,2 44,7 55,2 59,8 74,3 75,6 
Переробка та консервація риби, 
ракоподібних та аналогічної продукції  17,2 39,8 23,8 25,8 27,6 86,3 100,1 
Дистилювання, перегонка та змішування 
спиртних напоїв  30,0 30,0 32,4 12,8 14,6 58,9 83,5 
Борошномельне виробництво 10,0 15,4 18,7 17,5 17,1 47,6 52,6 
Солод та солодові напої 17,3 16,0 35,8 49,0 68,5 171,2 201,5 
Хлібобулочні вироби 8,2 27,6 41,0 61,1 50,9 43,7 42,3 

Виробництво какао, шоколаду та солодощів 
14,5 27,5 34,9 15,6 14,4 25,8 22,8 

Виробництво молокопродуктів 12,6 74,7 55,9 53,3 53,6 53,4 60,2 
Виробництво харчових продуктів, не 
класифікованих в інших місцях 13,3 87,2 30,5 19,5 22,6 21,9 20,0 
Виробництва кормів для тварин 5,5 17,2 39,9 8,3 8,1 8,6 8,1 
Виробництво рослинних та тваринних олій та
масел 19,5 33,6 21,4 27,5 12,7 17,8 20,4 
Забій худоби, обробка та зберігання м’яса 32,9 26,5 49,3 64,1 87,2 37,2 38,6 
Виробництво солодких та мінеральних вод 329,8 164,5 158,2 186,2 156,3 161,9 177,7 
Цукрові заводи 28,7 48,8 108,7 136,9 133,4 115,1 143,1 
Виробництво тютюнових виробів 33,6 33,9 30,0 38,8 41,7 44,6 48,2 
Винарні 46,7 25,9 40,4 219,7 127,6 121,7 143,5 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 
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Таблиця B6 
Текстильна та шкіряна промисловість (A08): пільгова (ННС) ставка ввізного мита, зваженого на імпорт 

Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
у тому числі на товари таких підгалузей, як 7,3 10,6 12,1 16,1 14,4 6,2 6,2 

Виробництво шпагату, канату та мотузки        

Галузі одягу з хутра та фарбуванню 5,0 5,0 16,7 23,3 13,0 3,5 3,5 

В’язальні фабрики 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 15,0 15,0 

Виробництво килимів та а інших текстильних 
покриттів для підлоги 10,0 11,4 11,4 12,4 12,4 9,0 9,0 

Виробництво взуття, крім взуття з гуми чи 
полімерних матеріалів 19,9 28,9 29,4 29,4 26,3 11,6 11,6 

Виробництво штучних текстильних товарів 
крім одягу 15,0 30,0 30,0 30,0 25,0 25,0 25,0 

Виробництво товарів зі шкіри та замінників 
шкіри, крім взуття та одягу 8,5 10,5 17,8 24,3 23,6 6,9 6,9 

Виробництво некласифікованої в інших місцях 
текстильної продукції 12,8 14,8 14,8 19,0 19,3 19,3 19,3 

Виробництво одягу, крім взуття 8,5 8,7 18,0 19,9 19,1 6,4 6,4 

Ткацьке, в’язальне виробництво 25,3 26,0 26,0 27,9 27,7 11,9 11,9 

Шкіряне виробництво 1,6 5,5 6,4 11,6 9,4 2,5 2,5 
Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 
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Таблиця B7 
Деревообробна та целюлозно-паперової промисловість, видавнича справа (A09): пільгова (ННС) ставка ввізного мита, зваженого на 
імпорт 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 3,0 3,4 6,0 6,0 5,6 9,6 9,6 
у тому числі на товари таких підгалузей, як        

Виробництво упаковок та коробок з паперу та картону 3,5 9,1 9,6 9,6 11,6 20,9 20,5 

Виробництво меблів, за винятком зроблених з металу 19,3 19,7 24,2 26,3 19,8 20,1 20,1 

Виробництво целюлози, паперу та картону 1,5 1,6 4,2 3,2 2,5 7,9 7,9 

Виробництво некласифікованих в інших місцях целюлози,
паперу та картону 5,0 5,0 14,9 14,4 14,5 15,8 15,8 

Виробництво некласифікованих в інших місцях виробів з 
деревини та пробкового матеріалу 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 

Виробництво контейнерів із деревини та лози, та 
невеликих бляшаних коробок 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 2,1 2,1 

Видавнича справа, поліграфічна промисловість, 
відтворення друкованих матеріалів 7,3 5,8 8,5 15,4 15,3 14,5 14,5 

Лісопильні заводи, заводи з обшивки дошками та інші 
деревообробні заводи 1,7 3,1 3,1 3,3 6,9 6,2 6,2 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 
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Таблиця B8 
Виробництво хімічних, гумових та пластмасових виробів (A12): пільгова (ННС) ставка ввізного мита, зваженого на імпорт 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 3,8 6,6 8,3 7,8 7,9 5,9 5,9 
у тому числі на товари таких підгалузей, як        

Виробництво промислових хімікатів, крім добрив 4,5 4,7 4,6 5,0 4,8 4,7 4,7 

Виробництво некласифікованих в інших місцях хімічних 
виробів 6,0 5,8 5,8 6,6 6,4 6,5 6,5 

Виробництво ліків та медикаментів 0,0 8,8 15,2 12,3 12,6 6,2 6,2 

Виробництво добрив та пестицидів 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 

Виробництво фарб, лаків, політури 3,5 3,0 5,5 4,9 6,7 5,9 5,9 

Виробництво некласифікованих в інших місцях 
пластмасових виробів 5,7 5,6 5,5 6,9 8,3 8,5 8,5 

Виробництво некласифікованих в інших місцях гумових 
виробів 5,2 4,2 4,6 4,9 4,4 5,9 5,9 

Виробництво мила та миючих засобів, парфумів, 
косметики та інших туалетних належностей 7,8 18,4 19,8 18,4 20,2 14,3 14,3 

Виробництво синтетичних смол, пластмасових матеріалів 
та штучних волокон, крім скла 3,2 2,9 3,4 3,5 3,6 3,0 2,8 

Виробництво шин та труб 20,5 20,5 17,6 20,8 10,4 12,3 12,3 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 
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Таблиця B9 
Виробництво інших неметалевих мінеральних продуктів (A13): пільгова (ННС) ставка ввізного мита, зваженого на імпорт 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 7,3 7,3 10,5 10,3 10,3 11,4 11,4 
у тому числі на товари таких підгалузей, як        

Виробництво цементу, вапна та шпаклівки 23,3 23,3 23,3 23,3 19,5 19,5 19,5 

Виробництво скла та виробів зі скла 5,3 5,2 12,7 11,9 11,7 12,8 12,8 

Виробництво некласифікованих в інших місцях 
неметалевих мінеральних виробів 5,7 5,7 8,1 8,1 8,7 9,1 9,1 

Виробництво гончарних виробів, порцеляни та 
керамічного посуду 11,2 11,2 15,2 16,3 16,4 16,3 16,3 

Виробництво будівельної кераміки 8,3 8,3 9,0 9,0 9,0 10,6 10,6 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 

Таблиця B10 
Металургія та металообробка (A14): пільгова (ННС) ставка ввізного мита, зваженого на імпорт 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 3,4 3,7 3,7 4,2 4,6 4,6 4,5 
у тому числі на товари таких підгалузей, як        

Виробництво заліза та сталі 4,8 4,7 4,4 4,4 4,4 4,7 4,7 

Виробництво ножів, ручних інструментів та інших 
металевих виробів  4,9 7,7 6,7 7,8 7,8 7,2 7,2 

Виробництво некласифікованих в інших місцях металевих 
виробів, крім машин та устаткування  6,0 7,2 7,6 9,5 8,9 8,6 8,5 

Виробництво меблів та апаратури, які зроблені загалом із 
металу 19,2 20,0 20,0 22,4 21,2 19,7 19,7 

Виробництво виробів з конструкційного металу 1,6 1,6 1,8 2,1 2,1 1,6 1,6 

Виробництво кольорових металів та виробів з них 0,5 0,5 0,7 1,1 3,9 4,5 4,5 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 
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Таблиця B11 
Виробництво машин та устаткування (A15): пільгова (ННС) ставка ввізного мита, зваженого на імпорт 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 3,5 3,7 3,8 9,6 8,9 8,7 8,9 
у тому числі на товари таких підгалузей, як        
Виробництво некласифікованих в інших місцях машин та устаткування 1,9 2,0 2,0 4,5 4,2 4,6 5,4 
Виробництво сільськогосподарських машин та устаткування 3,4 3,4 6,2 7,8 7,6 8,1 8,1 
Виробництво літаків 3,7 3,7 3,7 4,2 4,2 4,2 4,2 
Виробництво некласифікованих в інших місцях електричної апаратури 
та приладів 1,5 3,0 3,0 5,2 5,4 9,7 9,7 
Виробництво електричних пристроїв та домашнього начиння 7,3 7,9 7,9 20,5 18,4 20,0 20,0 
Виробництво електричного промислового машинного обладнання та 
приборів  0,6 0,7 0,8 4,4 5,0 5,0 5,0 
Виробництво двигунів та турбін 0,4 0,4 0,4 3,9 3,9 4,1 4,1 
Виробництво обладнання для обробки металу та деревини 1,5 1,5 1,5 3,8 3,9 4,0 4,0 
Виробництво автомобілів 5,1 3,6 3,6 19,5 16,9 16,8 16,8 
Виробництво мотоциклів та велосипедів 8,7 10,1 10,1 10,1 10,1 10,5 10,5 
Виробництво офісного, комп’ютерного та бухгалтерського обладнання 0,9 3,8 3,8 5,6 5,6 8,9 8,9 
Виробництво фотографічних та оптичних товарів 4,9 4,9 5,0 5,8 5,7 6,2 6,2 
Виробництво некласифікованих в інших місцях професійного та 
наукового, обчислювального та контролюючого устаткування 4,1 4,1 4,5 4,5 4,9 3,3 3,3 
Виробництво радіо-, теле- устаткування та апаратури зв’язку  7,3 11,7 11,7 12,3 12,5 7,9 7,9 
Виробництво устаткування для залізниці 0,0 0,0 0,0 3,6 3,3 1,5 1,5 
Виробництво спеціального промислового обладнання та устаткування, 
крім обладнання для обробки металу та деревини 2,0 2,0 1,9 4,0 4,3 4,7 4,8 
Виробництво транспортного обладнання, не класифікованого деінде  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Виробництво годинників 5,0 5,0 5,0 20,2 17,8 17,8 17,8 
Суднобудування та ремонт 4,0 3,9 3,9 6,1 6,1 6,1 6,1 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 



 167

Таблиця B12 
Інші види виробництва (A16): пільгова (ННС) ставка ввізного мита, зваженого на імпорт 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Сукупна пільгова (ННС) ставка тарифу 3,1 3,2 3,3 3,6 3,6 3,6 3,6 
у тому числі на товари таких підгалузей, як        

Товари, не класифіковані в інших місцях 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Виробництво ювелірних та споріднених виробів 5,0 5,0 5,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Виробництво музичних інструментів 5,0 5,0 5,0 5,7 5,7 5,8 5,8 

Виробництво товарів для заняття спортом та атлетикою 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Виробництво некласифікованих в інших місцях виробів 11,5 12,1 12,3 13,6 13,4 13,6 13,6 

Джерело: Митний тариф, база даних UN ComTrade, розрахунки ІЕД 

 

 



Додаток С: Спеціальні економічні зони та території пріоритетного розвитку 
Таблиця C1 
Перелік найбільших пільг, які надаються інвесторам в спеціальних економічних зонах (СЕЗ) 

Назва СЕЗ 

Режим 
спеціальної 
економічної 

зони 

Звільнення від 
податку на 
прибуток 
підприємств 

Звільнення від 
сплати 

імпортного 
мита та ПДВ 

Звільнення від 
обов’язкового 
продажу 
валютних 
надходжень 

Звільнення від 
податку на 
землю 

Звільнення від 
внесків в деякі 
позабюджетні 

фонди 

Азов так - так так 

Донецьк так - так 

так (на період 
освоєння 
ділянки) так 

Закарпаття так 

ставка -20% 
 

- так - так 
Яворів - так (5 років) - так 
Автопорт 
Краковець так 

так (5 років), 
наступні роки –

50% так - 

так (3 роки), 
наступні роки – 

50% так 

Славутич - так(5 років) так 
так (3 роки), з 4 
по 6 рік – 50% 
чинної ставки 

так 

Курортополіс 
Трускавець 

- так так 

так (на період 
запровадження) 
наступні 10 років 

– 50% чинної 
ставки 

- 

Порто Франко так 

так (3 роки), з 4 
по 6 рік – 50% 
чинної ставки 

- так - - 
Рені так ставка -20% - так - так 
Порт Крим так ставка -20% - так так (5 років) так 
Інтерпорт 
Ковель так ставка -20% - так так (5 років) так 

Миколаїв 
так (лише для 
територій 

суднобудування) 

так (3 роки), з 4 
по 6 роки – 50% 
чинної ставки, з 
4 по 10 роки - 
реінвестиція 

так(5 років) так так (5 років) - 

Джерело: Українське законодавство 
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Таблиця C2 
Перелік найбільших пільг, які надаються інвесторам в територіях приоритетного розвитку (ТПР) 

Назва ТПР 

Звільнення від 
податку на 
прибуток 

підприємств 

Звільнення від 
сплати імпортного 

мита та ПДВ 

Звільнення від 
обов’язкового 

продажу валютних 
надходжень 

Звільнення від 
податку на землю 

Звільнення від 
внесків в деякі 
позабюджетні 

фонди 
Донецька 
область 

так (на період 
запровадження) - - так 

Луганська 
область 

- так (5 років) так 

Закарпатська 
область 

- - так 

АР Крим так так 
Місто Шостка, 
Сумська 
область 

- - 

Житомирська 
область 

- - 

Місто Харків - - 
Чернігівська 
область 

- 

так (5 років) 

- 

Волинська 
область 

так (3 роки) з 4 по 6 
рік – 50% чинної 

ставки так (5 років) 

-  так 

Джерело: Українське законодавство 

 



Додаток D: Оцінка заходів ринкової та цінової 
підтримки 
Таблиця D1 
Оцінка заходів ринкової та цінової підтримки 

 Одиниця виміру 2002 2003 2004 
Рівень виробництва (очищений еквівалент) КМТ 1557 1588  
Ціна виробника (на виході, очищений еквівалент) грн./т 1189 1183  
Вартість виробництва (на виході, очищений еквівалент)   грн. млн. 1851 1879  
Світова ціна (на виході з ферми, очищений еквівалент)  грн./т 803 715  

Світова ціна на кордоні (f.o.b. чи c.i.f.)   євро /т 242 191  
Офіційний валютний курс грн. / євро 5,03 6,03  

Різниця ринкової ціни  грн./т 386 468  
Заходи ринкової та цінової підтримки (ЗМП) грн. млн. 601 743  
Тарифна квота KMT - 360-200 125 
Імпортне мито: в межах квоти євро /т - 30 30 

Понад квоту % 50 50 50 
Всього, млн. грн.  601 743  

Джерело: ОЕСР (2004) 

У 2000 році уряд України запровадив тарифну квоту на імпорт цукру-сирцю на 
рівні 260000 т з митом в межах квоти та понад квоту. За рахунок завищений цін 
споживачі субсидують внутрішнього виробника цукру на додаткові 65-125 дол. 
США/т або 16-38% ціни по c.i.f. 
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Додаток E: Перелік країн 
Таблиця E1 
Агрегація країн за торговим режимом та головними торговими партнерами  

Торговий режим Регіон Країна 
Код країни за 
класифікацією 

ООН 
1. Вільна торгівля    
 1. Росія Російська Федерація 643 
    
 2. СНД (за викл. Росії) Вірменія 51 
  Азербайджан 31 
  Бєларусь 112 
  Грузія 268 
  Казахстан 398 
  Киргизстан 417 
  Молдова 498 
  Таджикистан 762 
  Туркменістан 795 
  Узбекистан 860 
    
 3. Країни Балтики Естонія 233 
  Латвія 428 
  Литва 440 
2. Режим ННС    
 1. ЄС-15 Австрія 40 
  Бельгія 56 
  Данія 208 
  Фінляндія 246 
  Франція 251 
  Німеччина 276 
  Греція 300 
  Ірландія 372 
  Італія 381 
  Люксембург 442 
  Нідерланди 528 
  Португалія 620 
  Іспанія 724 
  Швеція 752 
  Великобританія 826 
    
 2. Нові країни-члени ЄС - 5 Чеська республіка 203 
  Угорщина 348 
  Польща 616 
  Словаччина 703 
  Словенія 705 
    
 3. Інші країни Європи Боснія та Герцеговина 70 
  Болгарія 100 
  Хорватія 191 
  Македонія112 807 
  Румунія 642 
  Сербія та Чорногорія 891 

                                       
112  Формально, Україна та Македонія підписали угоду про вільну торгівлю. Однак ця угода містить настільки 

багато виключень, що для цілей даного дослідження торгові відносини між Україною та Македонією 
розглядаються як такі, що відбуваються за режимом ННС. 
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Торговий режим Регіон Країна 
Код країни за 
класифікацією 

ООН 
  Швейцарія 757 
    
 4. Азія Китай 156 
  Гонконг 344 
  Індія 699 
  Індонезія 360 
  Іран 364 
  Ізраїль 376 
  Японія 392 
  Корея (Північна) 408 
  Ливан 422 
  Макао 446 
  Монголія  496 
  Південна Корея 410 
  Шрі-Ланка 144 
  Сирія  760 
  Туреччина 792 
  Об’єднані Арабські 

Емірати 
784 

    
 5. Америка Аргентина 32 
  Бразилія 76 
  Канада 124 
  США 842 
  

 
 

 6. Африка Алжир 12 
  Єгипет 818 
  Туніс 788 
3. Повна ставка 
ввізного мита 

   

 1. Нові країни-члени ЄС - 2 Кіпр 196 
  Мальта 470 
    
 2. Решта світу Всі інші країни  

 
 


