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1.  ПЕРЕДУМОВИ ТА УМОВИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ 

Початок  інтеграції  України  у  світову  торгівельну  систему  був  покладений  15  листопада  1993 
року  із  створенням Міжвідомчої  комісії  з  питань  приєднання  України  до  Генеральної  угоди  з 
тарифів  і  торгівлі1  та  поданням  до  Секретаріату  ҐАТТ  офіційної  заявки  (30  листопада  того  ж 
року).    Офіційним  152  членом  СОТ  країна  стала  16  травня  2008.  Таким  чином,  із  моменту 
подання  заявки  і  до  набуття  офіційного  членства  минуло  14  років  переговорів,  які 
супроводжувалися інтенсивним внутрішніми реформами у країні, пристосуванням національної 
економіки до змін зовнішньоекономічної кон’юнктури.  

За  час  переговорів  було  проведено  17  офіційних  засідань  Робочої  групи  з  розгляду  заявки 
України,  досягнуто  згоди  на  двосторонніх  переговорах  із  52  країнами‐членами  Робочої  групи. 
(Див. Додатки, Таблиці А1 та А2). 

1.1 СВІТОВА КРИЗА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ 
ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  

Вступ України в СОТ співпав із розгортанням світової фінансової та економічної кризи. В травні 
2008 року Україна стала членом СОТ, а вже у вересні банкрутство фінансового гіганта Lehman 
Brothers  призвело  до  колапсу  фінансових  ринків  і  різкого  спаду  економічної  активності  і 
особливо міжнародної  торгівлі. Після  зростання доларових обсягів  світового  експорту на  23% 
дпр до 4,3 трлн дол. США в третьому кварталі 2008 року експорт обвалився на 31% дпр  до 2,7 
трлн дол.  США в першому кварталі 2009 року. Таке падіння було  спричинене рядом факторів. 
Проблеми  у  функціонуванні  фінансових  ринків  різко  обмежили  доступність  фінансування 
міжнародної  торгівлі  та  можливості  для  спекулятивних  операцій  із  основними  експортними 
товарами. Песимістичні очікування щодо перспектив світової економіки також сприяли падінню 
експортних цін.  Значний  спад промислового виробництва  спричинив падіння попиту на як на 
сировину, так і на готову продукцію промисловості. В результаті цього фізичні обсяги світового 
експорту впали на 12% в 2009 році, а доларові обсяги ‐ на 23%. 

В  2010  році  світові  фінансові  ринки  стабілізувались,  відновилось  фінансування  торгівлі, 
покращились економічні очікування та відновилось економічне зростання у всіх регіонах світу. 
В результаті експортні ціни наблизились до рівня 2008 року, а фізичні обсяги експорту навіть 
дещо перевищили рівень 2011 року. Однак при цьому досить суттєво змінилась географічна та 
товарна  структура  міжнародної  торгівлі2.  Так,  наприклад  збільшилась  частка  Китаю  та  інших 
економік Азії у світовій торгівлі, а частка ЄС відповідно зменшилась. За товарною структурою в 
четвертому  кварталі  2010  року  світовий  експорт  сталі  та  автомобілів  у  фізичному  виразі  був 
суттєво  меншим  за  передкризовий  максимум  (більш  ніж  на  30%  у  випадку  сталі)  а  експорт 
офісного та телекомунікаційного обладнання був суттєво більшим ніж до кризи(понад 15%). 

На початку 2011 року світова торгівля продовжувала зростати і виросла у першому кварталі на 
22,3%  дпр,  однак  очікується  сповільнення  зростання  світової  торгівлі  через  сповільнення 
економічного зростання.  

Динаміка  зовнішньої  торгівлі  України  за  останні  три  роки  визначалась  в  першу  чергу  цими 
світовими  тенденціями.  Високий  рівень  доларизації  та  зовнішнього  боргу  в  Україні,  що 
призвели  до  різкого  знецінення  обмінного  курсу  гривні  до  долара  США  на  початку  кризи,  та 
сприяли  падінню  споживчого  попиту  і  частковій  переорієнтації  імпорту  на  внутрішнє 

                                                             

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.93 №730 
2 World trade report 2011. Available at: http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report11_e.pdf  
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споживання,  були  іншим  важливим фактором, що  вплинув  на  зовнішню  торгівлю України.  До 
того  ж  проблеми  банківського  сектору  України  також  ускладнили  отримання  українськими 
експортерами та імпортерами фінансування всередині країни. 

В  результаті  цього  експорт  товарів  та  послуг України  впав на  22% в  реальному  обсязі  у  2009 
році,  а  імпорт  ‐  на  39%.  Через  падіння  цін  на  сталь,  нафту  та  інші  товари  експорт  та  імпорт 
товарів  та  послуг  в  доларовому  виразі  впав  ще  більше  (на  37%  та  44%).  Спад  показників 
міжнародної  торгівлі  України  відображає  згортання  світової  торгівлі  та  падіння  споживання 
домогосподарств на 14,9% та інвестицій більш ніж вдвічі протягом відповідного періоду.  

У  2010  році  реальний  експорт  та  імпорт  товарів  і  послуг дещо  зросли(на 4,5  та  11,1%),  однак 
зовнішній попит на основні продукти українського експорту залишався суттєво меншим ніж до 
кризи,  а  вища,  ніж  у  країнах‐торгових  партнерах,  інфляція  зменшувала  конкурентні  переваги, 
зумовлені знеціненням гривні на початку кризи. Зростання експорту та імпорту товарів і послуг 
у доларовому виразі на 28% та 30% відображало переважно поступове наближення світових цін 
до докризового рівня. 

У першому півріччі 2011 року експорт товарів та послуг у доларовому виразі перевищив рівень 
першого півріччя 2008 року, а імпорт наблизився до цього рівня за рахунок того, що рівень цін у 
2011 році  перевищив докризовий більш ніж на 20%, Це  відображає  зростання  світових цін на 
неенергетичні сировинні товари на 22%3 та високу ціну на газ,  імпортований з Росії. Водночас 
фізичні обсяги експорт та імпорту залишались суттєво нижчими за докризовий рівень, оскільки 
зовнішній попит на основні  експортні товари України не досяг рівня 2008 року,  а  інвестиції  в 
основний капітал залишаються набагато нижчими, ніж до початку кризи. 

Загалом  динаміка  показників  міжнародної  торгівлі  у  2009‐2011  році  відображає  переважно 
економічні  коливання,  викликані  кризою  в  Україні,  спад  і  подальше  відновлення  світової 
економіки. В даному контексті формалізація вступу до СОТ за декілька місяців до початку кризи 
мала  порівняно  невеликий  вплив  на  імпорт,  оскільки  значна  частина  зобов’язань  щодо 
лібералізації доступу на ринок України були виконані до 2008 року. В свою чергу вплив вступу 
СОТ  на  українських  експортерів  також  важко  оцінити,  через  значно  більший  вплив  коливань 
світової  торгівлі  та  знецінення  гривні  у  2008  році.  Водночас  варто  відзначити,  що  проти 
українських  експортерів  не  було  запроваджено  нових  антидемпінгових  заходів  країнами‐
членами СОТ після вступу України до СОТ, хоча зараз триває розгляд доцільності продовження 
строку дії діючих заходів. 

1.2 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ ТА СТАН ЇХ ВИКОНАННЯ 

Імпортні мита  

Після  вступу  до  СОТ  Україна  змінила  тарифи,  привівши  ставки  ввізного  мита  до  їх  зв'язаних 
рівнів,  встановлених  у  Розкладі  тарифів  для  України,  який  став  частиною  національного 
законодавства.  

Обкладення  ввізним  митом  при  ввезенні  товарів  на  митну  територію  України  здійснюється 
відповідно  до  Закону  України  від  05.02.1992  №2097‐XII  "Про  Єдиний  митний  тариф"  за 
ставками,  затвердженими  Законом  України  від  21.12.2010  №  2829‐VI  "Про  внесення  змін  до 
Закону  України  "Про  Митний  тариф  України".  Дана  редакція  Митного  тарифу  відповідає 
останній версії Гармонізованої системи опису і кодування товарів 2007 року і приводить ставки 

                                                             

3  Індекс  неенергетичних  сировинних  товарів  МВФ,  зростання  у  першому  півріччі  2011  року  порівняно  з  першим 
півріччям 2008 року 



 
5 

 

ввізного мита на товари у відповідність з рівнем, визначеним для товарів на 2011 рік у додатку І 
до Протоколу щодо вступу до СОТ.4 

Україна приєдналась до низки секторальних "нульових" домовленостей про зниження ставок на 
такі групи товарів: сталь, іграшки, деревина, кольорові метали, фармацевтичні препарати, папір, 
сільськогосподарська  техніка,  меблі,  інформаційні  технології,  наукове,  медичне  обладнання, 
будівельна техніка, дистильовані спирти, цивільна авіація.  

Зобов’язання України щодо  ставок ввізного мита незначно відрізняються від рівня тарифного 
захисту, який діяв на момент вступу країни до СОТ.  

Для  значної  кількості  товарів Україна  знизила  ставки ввізного мита до рівня,  який відповідає 
або  навіть  нижчий  за  рівень  зв’язаних  ставок, ще  у  2005  році.  Однак  в  країні  було  збережено 
досить високі ставки для найбільш чутливих товарів, які займають значну частку імпорту. 

У 2012‐2013 роках трансформації підлягатимуть ставки на ряд свіжої (0302660000) та сушеної 
риби  (0305  597000,  0305  598010),  насіння  анісу  (09090  100000),  готові  або  консервовані 
ракоподібні (1605 400000), плоди, горіхи (2008 999990), ряд транспортних засобів (8703 231110, 
8703 231130, 8703 241000), човни (8903 921000).5 

Після перехідного періоду у 2013 середньозважена ставка митного тарифу буде 5,1% р., у тому 
числі  10,1%  для  сільськогосподарських  продуктів  і  4,8%  для  промислових  товарів.  Крім  того, 
Україна  матиме  нульові  ставки  ввізних  мит  на  10%  тарифних  ліній  сільськогосподарської 
продукції  і  на  понад  третину  тарифних  ліній  промислової  продукції.  Максимальні  зв'язані 
ставки застосовуються до товарів харчової промисловості, а саме: до цукру та соняшникової олії. 

Відповідно,  членство  в  СОТ  означає  суттєве  скорочення  середньозваженої  ставки  за  рахунок 
різкішого зниження тарифних обмежень на товари з вищою часткою імпорту (див. Таблицю 1.1).  

ТАБЛИЦЯ  1.1.  ПОРІВНЯННЯ  РНС  СТАВОК  ВВІЗНОГО  МИТА  В  УКРАЇНІ  ДО  ВСТУПУ  ДО  СОТ  ТА  КІНЦЕВИХ 
ЗВ’ЯЗАНИХ СТАВОК В РАМКАХ ЧЛЕНСТВА У СОТ 

  Сільсько
господарські 

товари 

Промислові 
товари 

По всій 
номенклатурі 

Середньоарифметична  РНС  ставка  до  змін 
2005 року 

19,71  8,29  10,47 

Середньоарифметична РНС ставка на момент 
набуття членства у СОТ  

13,84  4,40  6,51 

Середньоарифметична  кінцева  зв’язана  РНС 
ставка 

11,16  4,85  6,28 

       

Середньозважена  РНС  ставка  до  змін  2005  21,10  6,70  7,77 

                                                             

4 Закон України від 10.04.08 № 250 "Про ратифікацію Протоколу про вступ України до СОТ" 

http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=160804&cat_id=38231  
5 http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=160804&cat_id=38231  
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  Сільсько
господарські 

товари 

Промислові 
товари 

По всій 
номенклатурі 

року 

Середньозважена  РНС  ставка  д  на  момент 
набуття членства у СОТ  

18,19  6,11  7,02 

Середньозважена кінцева зв’язана РНС ставка  10,07  4,77  5,09 

Джерела: Міністерство економіки України, USAID  на основі даних торгівлі 2004‐2005 років 

Продукція сільського господарства 

Значне  зниження  середнього  рівня  тарифного  захисту  характерно  для  сільськогосподарських 
продуктів. Якщо до змін 2005 року середньозважена РНС ставка складала 21%, на момент вступу 
до СОТ вона становила 18%, а кінцева зв’язана ставка оцінюється на рівні 10%. (Таблиця 1.2) 

Зниження тарифного захисту відбудеться не шляхом широкого запровадження нульових ставок 
ввізних мит, а за рахунок значного зменшення кількості так званих тарифних піків, тобто ставок 
ввізного мита, що набагато перевищують середнє або граничне значення. Максимальні зв’язані 
ставки  встановлені  для  цукру  (50%)  та  соняшникової  олії  (30%).  Для  промислових  товарів 
максимальна ставка сягає 25%. 

ТАБЛИЦЯ 1.2. СТРУКТУРА РНС СТАВОК ВВІЗНИХ МИТ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ 
ПІСЛЯ ВСТУПУ ДО СОТ 

  

  

На момент вступу до 
СОТ 

Кінцеві зв’язані 
ставки (2011 рік) 

Тарифні  лінії  з  нульовою  ставкою  (%  від  усіх 
тарифних ліній)  

9,6  10,0 

Тарифні  лінії  з  адвалорними  ставками  (%  від  усіх 
тарифних ліній) 

62,7  95,5 

Середньоарифметична ставка ввізного митаa  13,84  11,16 

Середньозважена ставка ввізного митаa  18,19  10,07 

Мінімальна ставка   0,0  0,0 

Максимальна ставка (лише для адвалорних ставок)  30,0  50,0 

Міжнародні тарифні піки (% від усіх тарифних ліній)b  44,3  21,4 

«Шумові» ставки (% від усіх тарифних ліній)c  5,2  2,8 

Джерело: Митний тариф України на момент вступу у СОТ, Розклад тарифних зобов’язань України перед СОТ, оцінки Міністерства 
економіки України та USAID, оцінки ІЕД  
Примітки:  
а ‐ Розрахунки Міністерства економіки України та USAID на основі даних торгівлі 2004‐2005 років 
b ‐ Міжнародні тарифні піки визначаються як ставки, що перевищують 15%   
c‐ «Шумові» ставки – імпортні мита, величина яких коливається від 0% до 2% 
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Перехідні  періоди,  тобто  час,  протягом  якого  мають  поступово  знижуватись  ввізні  мита  на 
продукцію  сільського  господарства  та  харчової  промисловості,  передбачені  для  91  тарифної 
лінії, зокрема для окремих категорій м’ясної продукції, насіння, продуктів переробки фруктів та 
овочів та алкогольних напоїв. Для м’яса тривалість перехідного періоду становила два роки ‐ до 
2010 р., для алкогольних напоїв – три роки до 2011 р. 

Відповідно до  зобов’язань України річний обсяг  сукупного виміру підтримки  (СВП)  сільського 
господарства  в  рамках  «жовтої  скриньки»  встановлено  на  рівні  3043,4  млн  грн.  Крім  того, 
дозволено  додатково  витрачати  на  заходи  «жовтої»  скриньки  до  5%  від  річної  вартості 
виробництва валової продукції сільського господарства.  

Промислові товари 

Відповідно  до  Розкладу  тарифних  зобов’язань  України  середньоарифметична  зв’язана  ставка 
ввізного мита на промислові товари є вищою, ніж та, що діяла в країні на момент вступу до СОТ 
(Таблиця 1.3). Також, фактично, не відбулось перегляду кількості тарифних ліній, які зв’язані на 
нульовому рівні. Залишилась незмінною максимальна ставка ввізного мита, що застосовується в 
Україні для промислових товарів. Вона дорівнює 25%. 

ТАБЛИЦЯ 1.3. СТРУКТУРА РНС СТАВОК ВВІЗНИХ МИТ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ  

  

  

На момент вступу до 
СОТ 

Кінцеві зв’язані ставки 
(2013 рік) 

Тарифні  лінії  з  нульовою  ставкою  (%  від  усіх 
тарифних ліній)  

35,5  35,2 

Тарифні лінії  з адвалорними ставками (% від усіх 
тарифних ліній) 

98,1  100,0 

Середньоарифметична ставка ввізного митаa  4,40  4,85 

Середньозважена ставка ввізного митаa  6,11  4,77 

Мінімальна ставка   0,0  0,0 

Максимальна  ставка  (лише  для  адвалорних 
ставок) 

25,0  25,0 

Міжнародні  тарифні  піки  (%  від  усіх  тарифних 
ліній)b 

1,43  0,58 

«Шумові» ставки (% від усіх тарифних ліній)c  10,6  3,4 

Джерело: Митний тариф України на момент вступу у СОТ, Розклад тарифних зобов’язань України перед СОТ, оцінки Міністерства 
економіки України та USAID, оцінки ІЕД  
Примітки:  
а ‐ Розрахунки Міністерства економіки України та USAID на основі даних торгівлі 2004‐2005 років 
b ‐ Міжнародні тарифні піки визначаються як ставки, що перевищують 15%   
c‐ «Шумові» ставки – імпортні мита, величина яких коливається від 0% до 2% 

Важливим  позитивним  зрушенням  стало  зменшення  кількості  так  званих  «шумових»  ставок, 
тобто імпортних мит, величина яких коливається в межах від 0% до 2%, що не створює істотних 
торговельних бар’єрів,  тобто незначною мірою захищає  внутрішнього виробника,  але вимагає 
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додаткових  трансакційних  витрат  як  від  імпортера,  так  і  від  уряду  країни на  адміністрування 
мита. 

Помітне зниження ввізних мит мало місце лише для декількох секторів промисловості, а саме: 
деревообробна  та  паперова  промисловість,  кольорова  металургія  (виробництво міді),  а  також 
окремі  галузі  машинобудування  (переважно  транспортне  машинобудування).  Саме  вагома 
частка  машинобудування  в  імпорті  пояснює  помітне  зниження  середньозваженої  ставки 
ввізного мита на промислову продукцію внаслідок вступу України до СОТ. 

Для окремих промислових товарів було передбачено перехідні періоди зниження ввізних мит. 
Найдовші  перехідні  періоди  –  до  2013  р.  –  передбачено  для  окремих  категорій  автомобілів, 
суден, а також продукції рибальства. 

Кількісні обмеження  

Відповідно  до  взятих  зобов’язань,  Україна  скасувала  і  не  буде  впроваджувати,  повторно 
впроваджувати  або  застосовувати  кількісні  обмеження  на  імпорт  або  інші  нетарифні  заходи, 
такі  як  ліцензування,  заборони,  дозволи,  вимоги  попереднього  санкціонування  та  інші 
обмеження  з  подібним  ефектом,  які  не  можуть  бути  обґрунтовано  згідно  з  положеннями 
відповідної Угоди СОТ.  

Також,  Україна  підтвердила, що  з  дати  вступу  до  СОТ  вимоги щодо  ліцензування  експорту  та 
інші  експортні  обмеження  та  контроль,  або  будь‐які  заходи,  що  будуть  запроваджені  у 
майбутньому, застосовуватимуться у відповідності з правилами СОТ.  

Україна  скасувала  заборону  на  ввезення  автобусів,  вантажних  та  легкових  автомобілів,  які  на 
момент ввезення були виготовлені більш як 8 років тому. 

Ліцензування  імпорту  здійснюється  згідно  з  відповідною  угодою  СОТ  за  принципом 
недопущення обмежувального впливу на торгівлю6. 

З  дати  вступу  до  СОТ  Україна  зобов’язалась  скасувати  заборону  експорту  брухту  кольорових 
металів  та  відмінити  обмеження  на  експорт  зерна,  дорогоцінних  металів  та  дорогоцінного 
каміння, крім золота, срібла та діамантів. 

Однак, у 2008 р. було встановлено мито на рівні 30% з щорічним зниженням ставки на 3 п. п., у 
2009  р.  ставка  знизилася  до  27%,  в  2010  р.  ‐  до  24%.  Але  згідно  з  прийнятим  Парламентом 
законом, ставка до 21% знизиться не в 2011 р., а лише в 20147. Оскільки дана норма суперечить 
зобов’язанням  України  перед  СОТ,  Міністерство  економічного  розвитку  та  торгівлі  України 
виступило з  ініціативою на підтримку зниження експортних мит на брухт кольорових металів 
до 21%, проте відповідні зміни до законодавства ще не внесено. 

Крім того,  у жовтні 2010 року Уряд запровадив квоти на експорт  зерна з метою забезпечення 
продовольчої безпеки та пропозиції на зерно. 8 Квоти мали діяти до 31 грудня 2010 року, однак 6 
грудня дію квот було продовжено до 30 червня 2011 року. 9 На заміну квотування зернових, яке 
фактично було припинено у травні 201110, Україна запровадила експортні мита на зерно11: 9% 

                                                             

6 ст. 16 Закону Україна «Про зовнішньоекономічну діяльність» 
7  Зміни  до  Закону  України «Про  ставки  вивізного  (експортного)  мита  на  брухт  легованих  чорних  металів,  брухт 
кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням» від 17 грудня 2010 р. 
8 Постанова Кабінету Міністрів від 4 жовтня 2011 року  № 938 
9 Постанова Кабінету Міністрів N 1182 ( 1182‐2010‐п ) від 06.12.2010 
10 Постанова КМУ N  566 (  566‐2011‐п ) від 25.05.2011 
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(щонайменше 17  євро за тонну) на пшеницю, 12% (щонайменше 20 євро за тонну) на кукурудзу 
та 14% (щонайменше 23  євро за тонну)  на ячмінь.   

Після вступу до СОТ Україна  встановила тарифну квоту на цукор‐сирець тростинний у розмірі 
260 000 тон з щорічним збільшенням на 3900 тон. Кінцевий обсяг  квоти буде досягнуто через 
два роки і зафіксовано на рівні 267 800 тон. Україна прийняла Постанову про порядок розподілу 
тарифної  квоти  на  введення  в  Україну  цукру‐сирцю  з  тростини  відповідно  із  зобов’язаннями 
СОТ12. 

Порядок застосування тарифних квот в рамках угоди про вільну торгівлю з Македонією не буде 
змінений внаслідок членства України у СОТ. 

Автоматичним результатом вступу України в СОТ стало скасування квот на прокат, які раніше 
обмежували український експорт в ЄС. 

Експортні мита 

До  моменту  вступу  України  до  СОТ  вивізні  мита  застосовувалися  до  декількох  видів  товарів, 
зокрема, насіння олійних культур (соняшника, рижію, льону), живої худоби, шкіряної сировини, 
а також брухту чорних і кольорових металів (див. Таблицю 1.4). 

ТАБЛИЦЯ 1.4. ЗМІНИ СТАВОК ЕКСПОРТНОГО МИТА ВНАСЛІДОК ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ 

Найменування 
товару 

Ставка мита до 
вступу до СОТ 

Ставка мита 
одразу після 
вступу до СОТ 

Крок 
зменшення 
ставки 

Кінцева ставка після 
вступу до СОТ 

Насіння  олійних 
культур 

17%  16%  На 1% щорічно  10% 

Жива  велика 
рогата худоба 

50%, 55% або 
75% в залежності 
від виду худоби 

50%  На 5% щорічно  10% 

Шкірсировина  27% або 30% в 
залежності від 
виду худоби 

30%  На 1% щорічно  20% 

Брухт  чорних 
металів 

30 євро за тонну  25 євро за тонну  Перший рік‐
зменшення до 18 
євро за тонну; 

далі – щорічно на 
1,6 євро 

10 євро за тонну 

Брухт  кольорових 
металів 

30 євро за тонну  30%  На 3% щорічно  15% 

Джерела: Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних 
культур» № 2773‐IV від 7 липня 2005 року, Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вивізне  (експортне) мито на живу 
худобу  та  шкіряну  сировину» № 356‐V  від  16  листопада  2006  року,  Закон  України  «Про  внесення  змін  до  Закону  України  «Про  вивізне 

                                                                                                                                                                                                             

11 Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та про ставки вивізного  експортного) мита на 
деякі види зернових культур» № 3387‐17 вiд 19.05.2011 
12 Постанова КМУ №1002 від 12 листопада 2008 р. 
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(експортне)  мито  на  відходи  та  брухт  чорних  металів»  № 400‐V  від  30  листопада  2006  року,  Закон  України  «Про  ставки  вивізного 
(експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням» № 441‐V від 
13 грудня 2006 року, Звіт робочої групи з питань вступу України до СОТ (WT/ACC/UKR/152 від 25 січня 2008) 

З дати вступу до СОТ Україна не застосовуватиме обов’язкових мінімальних експортних цін та 
знижує  свої  експортні  митні  тарифи  на  насіння  олійних  культур,  живу  худобу, шкури  тварин, 
брухт  чорних  і  кольорових  металів.  В  той  же  час,  експортне  мито  як  інструмент  тарифного 
регулювання може використовуватися Україною й в подальшому.  

Антидемпінгові, компенсаційні та захисні заходи  

Ключові  закони  України  щодо  застосування  антидемпінгових,  компенсаційних  та  захисних 
заходів було прийняті у 1998 році. Вони значною мірою відповідали правилам СОТ, хоча деякі 
положення цих законів ще потребували внесення змін для забезпечення повної відповідності.  

Наприклад, показник мінімального обсягу демпінгового імпорту, передбачений у українському 
законодавстві,  був  вищим  за  показник,  передбачений  правилами  СОТ.  Також  не  відповідали 
правилам  СОТ  деякі  положення  закону  про  застосування  спеціальних  заходів щодо  імпорту  в 
Україну,  зокрема  щодо  можливості  завдання  шкоди  національному  виробнику  іншими 
факторами,  ніж  збільшення  обсягів  імпорту,  та  положення,  які  визначають  процедуру 
застосування заходів нагляду щодо імпорту в Україну.    

З  дати  вступу  до  СОТ  Україна  зобов’язалася  внести  зміни  до  своїх  законодавчих  актів  щодо 
антидемпінгових,  компенсаційних  та  захисних  заходів  з  метою  забезпечення  застосування 
вказаних заходів у повній відповідності з нормами СОТ. 

З  дати  приєднання  до  СОТ  Україна  зобов'язалась  не  використовувати  експортні  субсидії  у 
сільському господарстві. Промислові субсидії можуть надаватися відповідно до правил та вимог 
Угоди про субсидії і компенсаційні заходи. 

Технічне регулювання, санітарні та фітосанітарні заходи  

В  сфері  технічного  регулювання  Україна  зобов’язалась  надавати  пріоритет  використанню 
міжнародних  стандартів  як  основи  для  національних  стандартів,  технічних  регламентів  та 
процедур оцінки відповідності. До 30 грудня 2011 року всі технічні регламенти України будуть 
використовувати як основу відповідні міжнародні стандарти. 

З  дати  вступу  до  СОТ  всі  чинні  національні  та  регіональні  стандарти  є  добровільними,  за 
винятком тих, на які є посилання або про які йдеться у технічних регламентах, розроблених для 
захисту  інтересів  національної  безпеки  держави,  запобігання  шахрайським  діям,  захисту 
здоров’я та життя людей, трави або рослин та захисту навколишнього середовища, тощо.  

Таким чином, Україна не має жодних перехідних періодів у застосування положень Угоди ТБТ. 

Імпортована продукція, які підлягає проведенню оцінки відповідності та для якої стандарти не 
були гармонізовані з міжнародними, з дати вступу до СОТ розглядається як така, що відповідає 
українським  стандартам,  якщо органи  з  оцінки відповідності,  визнані  в Україні,  підтвердять  її 
відповідність міжнародним стандартам.  

Україна  продовжуватиме  зменшувати  число  категорій  продуктів,  які  підлягають  обов’язковій 
сертифікації,  та  надасть  оновлений  перелік  таких  товарів  у  СОТ  до  31  січня  2012  року. 
Натомість,  в  країні  поширюватиметься  практика  підтвердження  відповідності  на  основі 
декларацій виробника. 

Санітарні  та  фітосанітарні  заходи.  З  моменту  вступу  Україна  зобов'язалася  застосувати  всі 
санітарні  та фітосанітарні  заходи  відповідно  до  вимог Угоди про  СОТ,  у  тому  числі  Угоди про 
санітарні і фітосанітарні заходи, та процедури ліцензування імпорту, не вдаючись до будь‐яких 
перехідних періодів. 
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Україна не буде забороняти використання антибіотиків і гормонів для підвищення темпів росту 
живої  худоби  в  Україні,  і  Україна  дозволяє  імпорт  м'яса  та  м'ясних  продуктів,  вироблених  з 
використанням  гормонів  росту.  З  моменту  вступу  Україна  в  цілому  застосовує  тільки  ті 
максимальні  ліміти  залишків,  що  ґрунтуються  на  основі  стандартів,  встановлених  у  Кодексі 
Аліментаріус (Codex Alimentarius). 

Регулювання торгівлі послугами 

Підчас  переговорів щодо  членства  у  СОТ  Україна  взяла  на  себе  конкретні  зобов’язання  по  11 
ключових  секторах  та  кількох  інших  видах  послуг.  Додаткові  зобов'язання  Україна  дала  по 
деяких  послугах  зв'язку,  морських  транспортних  послугах,  трубопровідному  транспорту.  Для 
послуг, включених до Розкладу специфічних зобов'язань України, Україна повинна гарантувати, 
що процедури ліцензування та умови їх надання не будуть виступати як бар'єри для доступу на 
ринок. 

В  Україні  виключення  складають  виробництво  та  збут  аудіо‐,  відео‐,  кіно‐  та  телевізійної 
продукції;  послуги  внутрішнього  водного,  залізничного,  автомобільного  сполучення;  послуги, 
пов’язані з комп'ютерними системами резервування в повітряному транспорті.  

Послуги внутрішнього водного, залізничного, автомобільного сполучення та пов'язані з ними не 
повністю  покриваються  Розкладом  специфічних  зобов'язань  України,  тому  що  вони 
регулюються  нормами  двосторонніх  та  багатосторонніх  міжурядових  угод.  Наявні  винятки  із 
РНС  для  внутрішнього  водного  транспорту  поступово  будуть  усунені  протягом  8  років  після 
приєднання до СОТ. 

У банківській сфері, починаючи з дати вступу,  іноземним банкам дозволено відкривати філії в 
Україні.  Іноземні  страхові  компанії  мають  право  відкривати  філії  після  5‐річного  перехідного 
періоду. 

Державні закупівлі 

 Україна не приєдналася до Угоди СОТ про державні закупівлі. Україна повинна була розпочати 
переговори про приєднання до неї після вступу. Так, у 2009 р. вона набула статусу спостерігача в 
Угоді СОТ про державні закупівлі. У проміжний період закупівлі повинні здійснюватися прозоро 
і відповідно до РНС. 1 червня 2010 р. Верховна Рада України прийняла новий варіант закону13 
про державні закупівлі з поправками Президента, які відповідають вимогам ЄС і рекомендаціям 
Світового Банку. Закон вступив в дію 30 липня 2010 р. 

Підсумовуючи,  можна  сказати,  що  вступ  України  до  СОТ  призвів  до  істотної  лібералізації 
торгівлі, причому багато змін відбулося до або відразу ж після вступу.  

                                                             

13 Закон України №2289 від 1 червня 2010 р. 



 
12 

 

2. НАСЛІДКИ ВСТУПУ: ОЧІКУВАННЯ ТА РЕАЛІЇ 

2.1 ВПЛИВ НА ІМІДЖ УКРАЇНИ ЯК МІЖНАРОДНОГО ПАРТНЕРА 
ОЧІКУВАННЯ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ МІЖНАРОДНОГО  ІМІДЖУ УКРАЇНИ НЕ ЗНАЙШЛИ 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ У  РЕЙТИНГАХ   

Імідж  України  як  міжнародного  партнера  може  бути  відображений  у  оцінках,  судженнях, 
прогнозах,  оголошених  намірах  політиків,  експертів,  керівників  міжнародних  організацій  і 
корпорацій  і  інших  суб’єктів.  Однак,  у  процесі    аналізу  зміни  іміджу  України  у  часі  необхідно 
спиратись на  інформацію, конкретизовану у межах певної оціночної шкали.  Тому, здійснюючи 
аналіз  впливу  фактору  вступу  України  у  СОТ  на  її  міжнародний  імідж,  ми  будемо 
використовувати лише інформацію, виражену у рейтингах і оцінках. Ми проаналізуємо динаміку 
надання суверенних рейтингів і прогнозів рейтинговими агенціями, зміни показника «Ведення 
міжнародної торгівлі» у рейтингу «Умови ведення бізнесу» Світового банку, і Індекс економічної 
свободи  і  його  складову  ‐‐  показник  «свобода  торгівлі»,  що  вираховується  The  Heritage 
Foundation. 

Рейтинги і прогнози рейтингових агентств 

Прослідкуємо  зміну  суверенних  рейтингів  України  і  прогнозів  по  рейтингах,  здійснених 
міжнародними  рейтинговими  агентствами  "Standard  and  Poor's”  (S&P),  “Fitch  Ratings”  (Fitch), 
“Moody's  Investors Service”  (Moody’s)  і  “Rating and  Investment  Information,  Inc.”  (R&I)    у період  із  
січня  2007  року  по  серпень  2008  року.  На  лютий‐березень  2008  року  припадає  завершення 
процесу  набуття  Україною  членства  у  СОТ  (5  лютого  2008  року  –  прийняття  рішення 
Генеральною Радою СОТ про приєднання України до Марракеської угоди про заснування СОТ, 16 
травня 2008 року – набуття Україною офіційного статусу члена СОТ). Починаючи із серпня 2008 
року падіння економічних показників і розростання кризових явищ в Україні стали головними 
чинниками впливу на зміну її суверенних рейтингів, у той час як фактор вступу у СОТ втратив 
актуальність. 

У таблиці 2.1 динаміку зміни рейтингів або прогнозів по рейтингах відображено відповідними 
стрілочками. 

 



ТАБЛИЦЯ 2.1. ДИНАМІКА ЗМІНИ СУВЕРЕННИХ РЕЙТИНГІВ УКРАЇНИ І ПРОГНОЗІВ ПО НИХ  

Дата  Агенство  Рейтинг  Прогноз  по 
рейтингах 

Коментарі 

16  січня 
2007 року 

R&I  Підвищення  рейтингу  боргових  зобов’язань  України  в 
іноземній валюті до рівня «ВВ» 

� 

«Стабільний» 
(підтверджено) 

� 

 

5  квітня 
2007 року 

S&P  Підтверджено:  довгостроковий  кредитний  рейтинг  по 
зобов’язаннях  у  національній  валюті  на  рівні  «ВВ‐», 
короткостроковий рейтинг на рівні «В» 

� 

«Негативний» 
(перегляд  зі 
«Стабільного») 

� 

 

5  квітня 
2007 року 

Fitch  Підтверджено:  рейтингу  дефолту  емітента  України  в 
іноземній валюті на рівні «ВВ‐» 

� 

 «Позитивний» 
(підтвердження) 

� 

 

19  червня 
2007 року 

Fitch  Присвоєно:  зовнішній  державній позиці  України 2007 року 
на суму 500 млн. дол. США рейтингу «ВВ‐» 

«Стабільний» 

(присвоєно вперше) 

 

19  червня 
2007 року 

 

R&I 

Присвоєно:  зовнішній  державній позиці  України 2007 року 
на суму 500 млн. дол. США рейтингу «ВВ» 

«Стабільний» 

(присвоєно вперше) 

 

2  серпня 
2007 року  

S&P   Підтверджено:  довгостроковий  суверенний  рейтинг  за 
зобов’язаннями  в  іноземній  валюті  ‐‐  на  рівні  «ВВ‐», 
довгостроковий  суверенний  рейтинг  за  зобов’язаннями  в 
національній  валюті  –  на  рівні  «ВВ»,  короткостроковий 
суверенний  рейтинг  за  зобов’язаннями  в  національній  і 
іноземній  валюті  –  на  рівні  «В»,  суверенний  рейтинг 
вірогідності  повернення  боргу  після  дефолту  за 
зобов’язаннями в іноземній валюті – на рівні «4», рейтинг за 
національною шкалою – на рівні «uaAA», ризик переведення 
і конвертації валюти – на рівні «ВВ». Прогноз за рейтингами 
– «Негативний». 

� 

«Негативний» 

(підтвердження) 

� 

 

14 
листопада 
2007 року 

R&I,  S&P, 
Fitch, 
Moody’s 

Присвоєно: випуску облігацій зовнішньої державної позики 
України 2007 року на суму 700 млн. дол. США, з дохідністю 
6.75%  і  строком  погашення  14  листопада  2017  року  
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Дата  Агенство  Рейтинг  Прогноз  по 
рейтингах 

Коментарі 

рейтинги,  що відповідають кредитним рейтингам емітента 
України в  іноземній валюті,  а  саме: Fitch – «ВВ‐», Moody’s – 
«В1», S&P – «ВВ‐», R&I – «ВВ».   

15  лютого 
2008 року 

R&I   Підтвердження:  рейтинг  боргових  зобов’язань  України  в 
іноземній  валюті  на  рівні  «ВВ»  та  переглянуло  прогноз 
рейтингу  зі  «Стабільного»  на  «Позитивний»  оскільки,  на 
думку  агентства,  Україна  досягла  значного  прогресу, 
закладаючи  фундамент  ринково‐орієнтованих 
економічних реформ шляхом впровадження бюджетної та 
податкової  реформ,  фінансової  реструктуризації, 
лібералізації цін і вступу до СОТ. 

� 

Позитивний 
(перегляд  зі 
«Стабільного») 

� 

У  прес‐релізі  R&I вказали, що вступ до 
СОТ  є  позитивним  фактором,  який 
разом з іншими чинниками вплинув на 
перегляд рейтингу 

18  березня 
2008 року 

Fitch  Підтверджено:  довгострокові  рейтинги  дефолту  емітента  
України  в  іноземній  і  національній  валюті  на  рівні  «ВВ‐», 
граничний  рейтинг  України  на  рівні  «ВВ‐», 
короткостроковий  рейтинг  дефолту  емітента  України  на 
рівні «В».  

� 

«Позитивний» 
(підтвердження) 

� 

У  прес‐релізі  Fitch  вказали,  що  вступ 
України  до  СОТ  є  стимулом  для 
підвищення  рейтингу.  Однак,  через 
зростаючу  інфляцію,  а  також  ризики  в 
банківському  секторі  і  сфері  зовнішніх 
фінансів  підвищення  рейтингів  було  б 
передчасним 

28  березня 
2008 

Moody’s  Агентство  Moody’s   повідомило  про  початок    вивчення 
можливості  підвищення  ключових  суверенних  рейтингів 
України, включаючи граничні рейтинги в  іноземній валюті 
по облігаціях і банківських депозитах та суверенні рейтинги 
країни  в  іноземній  та  національній  валютах.  Ці  рейтинги 
мали позитивний прогноз з листопада 2006 року.  

�  Повідомлення Moody’s співпало у часі із 
завершенням  переговорних  процесів 
щодо членства України у СОТ  

14  травня 
2008 року  

Fitch   Зниження  прогнозів  щодо  рейтингів  Українизмінило 
прогноз  щодо  рейтингів  України  з  «Позитивного»  на 
«Стабільний»  через  ризики,  пов’язані  з  прискоренням 
інфляції і збільшенням від’ємного сальдо рахунку поточних 
операцій.  Як було зазначено агентством, незважаючи на те, 
що  фундаментальні  показники,  які  покращуються, 
продовжують  підтримувати  рейтинги  України, 

«Стабільний» 
(перегляд  зі 
«Позитивного») 

� 

У  прес‐релізі  Fitch  вказали,що 
незважаючи  на  те, що фундаментальні 
показники,  які  покращуються, 
продовжують  підтримувати  рейтинги 
України,  невпевненість  здійснюваних 
заходів  не  забезпечує  переконливого 
зменшення  короткострокових  ризиків 
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Дата  Агенство  Рейтинг  Прогноз  по 
рейтингах 

Коментарі 

невпевненість  здійснюваних  заходів  не  забезпечує 
переконливого  зменшення  короткострокових  ризиків  для 
економіки, і це обґрунтовує зміну прогнозу щодо рейтингів 
на «Стабільний». 

 

для економіки. 

12  червня 
2008 року 

S&P  Знижено:  довгострокові  суверенні  кредитні  рейтинги 
України  за  зобов’язаннями  в  іноземній  валюті  з  «ВВ‐»  до 
«В+»,  за  зобов’язаннями в національній  валюті  –  з  «ВВ» до 
«ВВ‐».  

� 

Підтверджено: Короткострокові рейтинги по зобов’язанням  
в  іноземній   і  національній  валюті  підтверджені  на  рівні  
«В».  Суверенний  рейтинг  вірогідності  повернення  боргу 
після  дефолту  за  зобов’язаннями  в  іноземній  валюті 
залишився незмінним ‐ на рівні «4».  

� 

Прогноз  – 
«Стабільний». 

згідно прес‐релізу,  Зниження рейтингу 
обумовлено  тим,  що  Уряду  України  не 
вдалося  вжити  адекватних  заходів 
щодо  стримання  зростаючої  інфляції  в 
умовах перегріву економіки. 

8  серпня 
2008 року 

Moody’s  Підтверджено:  основні  кредитних  рейтингів 
України    (завершення  розгляду  можливого  підвищення 
рейтингів,  що  розпочався  у  березні),  та  залишило 
позитивний прогноз щодо цих рейтингів.  

� 

Прогноз  – 
«Позитивний» 

� 

Згідно  прес‐релізу,  рішення  не 
підвищувати  рейтинги,  а  залишити 
позитивний прогноз враховує, з одного 
боку,  період політичної  та  економічної 
невизначеносте,  та,  з  іншого  боку, 
значно  покращені  показники 
державного  боргу  та  відносно 
послідовну фіскальну політику. 

Джерело: Міністерство фінансів України, УНІАН. 

 

 



Таким  чином,  вступ  України  до  СОТ  на  її  суверенні  рейтинги  мав  хоча  й  позитивне,  але 
другорядне  значення  порівняно  з  іншими  оцінюваними  чинниками.  «Standard  and  Poor's» 
проігнорували цю подію, «Rating and Investment  Information,  Inc.»    і «Fitch Ratings» у своїх прес‐
релізах вказали на неї як на позитивний фактор. «Moody's Investors Service» у період завершення 
процесу  набуття  Україною  членства  у  СОТ  зробили  заяву  про  початок  розгляду  можливості 
підвищення суверенних рейтингів України.   Однак, де‐факто набуття Україною членства у СОТ 
не знайшло відображення у зміні її суверенних рейтингів, тому що вже на початку вересня 2008 
року в економіці України почали прискорено розгортатись кризові явища. 

Рейтинг «Умови ведення бізнесу» (показник «Ведення міжнародної торгівлі») 

Важливим показником економічних умов у країнах  світу  є рейтинги «Умови ведення бізнесу», 
які  щорічно  публікуються  Світовим  Банком.  Методологія  складання  рейтингів    передбачає 
бенчмаркінг  країн  по  ключових  вимірюваних  показниках,  на  основі  яких формуються  індекси 
країн  у  різних  категоріях.  Так,  категорія  «ведення міжнародної  торгівлі»  передбачає  наступні 
показники: кількість документів, необхідних для здійснення експорту, кількість днів, необхідна 
для  здійснення  експорту,  вартість  експорту  у  дол.  США  за  контейнер,  а  також  аналогічні 
показники,  визначені  для  імпорту.  З  2008  року,  року  вступу  України  до  СОТ,  усі  ці  показники 
фактично  не  змінились  (Таблиця  2.2).  Методологія  розрахунку  індексів  «Doing  Business»  не 
передбачає  врахування  різноманітних  економічних  прогнозів  і  очікувань  (які  враховують, 
наприклад,  міжнародні  рейтингові  агентства  при  розрахунку  рейтингів  суверенного  боргу 
країн),  тому факт  вступу  України  до  СОТ фактично не мав  впливу  на  показник  «Ведення 
міжнародної  торгівлі»    в  індексі  «Doing  Business»  Світового  банку.  З  огляду  на  те,  що 
складові показника «Ведення міжнародної торгівлі»  змінились для України у період з 2008 по 
2011 рік у незначній мірі (у період з 2008 по 2009 рік підвищилась вартість експорту і імпорту у 
перерахунку на один контейнер – на 13,3% для експорту  і 12,3% для імпорту,  і скоротився час 
імпорту  з  39  до  36  днів),  позиції  України  у  рейтингу  переважною  мірою  визначали  зміни 
аналогічних показників для інших країн.  

ТАБЛИЦЯ 2.2. ДИНАМІКА ПОКАЗНИКА «МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ» РЕЙТИНГУ «УМОВИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ» 
(СВІТОВИЙ БАНК) У 2006‐2011 РОКАХ 

  Ранг 
(місце 
у світі) 

Документи 
необхідні 
для 
оформлення 
експорту 
(кількість) 

Час 
експорту 
(дні) 

Вартість 
експорту 
(US$  за 
контейнер) 

Документи 
необхідні 
для 
оформлення 
імпорту 
(кількість) 

Час 
імпорту 
(дні) 

Вартість 
імпорту (US$ за 
контейнер) 

2006  ..  6  31  1,375  8  39  1,495 

2007  116  6  31  1,375  8  39  1,495 

2008  120  6  31  1,375  8  39  1,495 

2009  131  6  31  1,560  8  36  1,680 

2010  139  6  31  1,560  8  36  1,680 

2011  139  6  31  1,560  8  36  1,580 

Джерело: www.doingbusiness.org 
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Індекс економічної свободи і показник «свобода торгівлі» (The Heritage Foundation) 

Прослідкуємо,  як  змінювався  Індекс  економічної  свободи  і  його  складовий  показник  «свобода 
торгівлі»,  які  щорічно  вираховує  The  Heritage  Foundation.  Дані  по  цим  змінам  підсумовано  у 
Таблиці 2.3. 

ТАБЛИЦЯ 2.3 ДИНАМІКА  ІНДЕКСУ ЕКОНОМІЧНОЇ СВОБОДИ  І ПОКАЗНИКА «СВОБОДА ТОРГІВЛІ» 
У 2000‐2011 РР. (THE HERITAGE FOUNDATION)  

Рік  Загальний 
індекс (ЗІ) 

Зміна відносно 
попереднього ЗІ 

Індекс свободи 
торгівлі (СТ) 

Зміна відносно 
попереднього року 

СТ 

2000  47.8    70   

2001  48.5  1.46%  70  0.00% 

2002  48.2  ‐0.62%  71  1.43% 

2003  51.1  6.02%  74.6  5.07% 

2004  53.7  5.09%  74.4  ‐0.27% 

2005  55.8  3.91%  76.2  2.42% 

2006  54.4  ‐2.51%  77.2  1.31% 

2007  51.5  ‐5.33%  77.2  0.00% 

2008  51  0.97%  82.2  6.48% 

2009  48.8  4.31%  84  2.19% 

2010  46.4  ‐4.92%  82.6  ‐1.67% 

2011  45.8  ‐1.29%  85.2  3.15% 

Джерело: The Heritage Foundation 

Зростання  індексу  свободи  торгівлі  у  2008  році,  яке  склало  6,48%  до  попереднього  року,  є 
найвищим показником за період з 2001 по 2011 рр. Окрім того, сумарне зростання цього індексу 
у 2008‐2009 роках перевищує зростання у будь‐які два інші взяті поспіль роки у цьому часовому 
проміжку.  У той самий час, загальний індекс економічної свободи знижувався  як у 2008, так і в 
2009 роках, за рахунок падіння інших складових індексів (індекс «свобода праці» зріс у 2009 році 
у  порівнянні  з  2008;  індекси  «свобода  бізнесу»  і    «свобода  від  корупції»  зросли  у  2008  році  у 
порівнянні з 2007; усі інші індекси, такі як «фіскальна свобода», «урядові витрати», «монетарна 
свобода»,  «інвестиційна  свобода»,  «фінансова  свобода»,  «майнові  права»    у  2008‐2009  роках 
впали, або, у рідких випадках, залишились без змін).  

Досить помітним є також зростання  Індексу  свободи торгівлі  з 2004 по 2005 рік  (на 2,42%). У 
цей  час,  відбувалось  приведення  тарифних  ставок України до норм СОТ.  Так,  20  вересня  2004 
року  відбувся  розгляд  проекту  Звіту  Робочої  групи  зі  вступу  України  до  СОТ,  зокрема  щодо 
розділів,  що  стосуються  оподаткування,  субсидування  і  ціноутворення.  22  березня  2005  року 
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знову відбувся розгляд Проекту групи, на якому він був узгоджений на 70% (залишались деякі 
питання, за якими необхідно було надати додаткову інформацію).  

Таким  чином,  вступ  України  до  СОТ,  який  відбувся  у  травні  2008  року,  виступив  позитивним 
фактором впливу на таку   складову Індексу економічної свободи,  як «свобода торгівлі». Однак,  
вплив зростання  показника «свобода торгівлі» на Індекс економічної свободи був нівельований 
загальним падінням інших його складових.   

Ця ситуація є типовою у контексті впливу набуття Україною членства у СОТ на її міжнародний 
імідж. Набуття Україною членства у СОТ є позитивним фактором для її міжнародного іміджу, що 
знаходить своє відображення у підвищенні окремих показників (таких, як «свобода торгівлі» у 
індексі  економічної  свободи).  Однак,  з  огляду  на    те,  що  імідж  країни  –  завжди  кумулятивна 
складова,  вплив  фактору  набуття  Україною  членства  у  СОТ  став  непомітним  на  фоні  падіння  
економічних показників і політичної нестабільності.  

2.2 ДОСТУП ДО ЗОВНІШНІХ РИНКІВ: СТАЛЬ 
ЧЛЕНСТВО У  СОТ ПОЗИТИВНО ВПЛИНУЛО НА ТОРГІВЛЮ МЕТАЛОПРОКАТОМ З   ЄС  

Аналіз динаміки експорту металопрокату з України до ЄС після набуття першою статусу члена 
СОТ представляє собою особливий інтерес. Традиційно металопрокат займає найбільшу частку 
в  структурі  українського  експорту,  і  аналітики  визначали  українських  експортерів 
металопродукції  як  потенційно  одних  з  найбільших  бенефіціарів  від  приєднання  України  до 
СОТ.  

До  травня 2008 року експорт до ЄС деяких категорій прокату обмежувався квотами, обсяг яких 
щорічно  визначався  угодами  між  Кабінетом  Міністрів  України  і  Європейською  Спільнотою  з 
Вугілля та Сталі і фіксувався у відповідних постановах Кабінету Міністрів України. Після набуття 
Україною  статусу  члена  СОТ  16  травня  2008  року,  квоти  було  знято  (формально,  Рада  ЄС 
ухвалила рішення про скасування усіх видів квот на експорт металопродукції з України до ЄС 26 
травня 2008 року,   яке було опубліковане 27 травня 2008 року і  вступило в силу на наступний 
день після опублікування). Травень 2008 року мав би стати своєрідним «поворотним пунктом», 
після якого українські металовиробники отримували можливість у повній мірі реалізувати свій 
експортний  потенціал.  Однак,  слід  зважати  на  те,  що  ефект  від  зняття  квот  у  деякій  мірі 
нівелювало падіння попиту на металопродукцію внаслідок Світової фінансової кризи.  

Обсяги квот, а також фактичні значення експорту металопродукції з України до ЄС у 2000‐2007 
роках,  наведені  у  Таблиці  А3  Додатків,  дозволяють  розрахувати щільність  заповнення  квот  у 
2000‐2007  роках  за  різними  позиціями  металопрокату.  В  загальному  випадку,  чим  більший 
відсоток  фактичного  експорту  від  обсягу  квоти  по  певній  продукції,  тим  більшим  був 
незадоволений  і  обмежений  системою  наявних  квот  попит  на  неї  у  ЄС.  Зведені  результати 
розрахунків наведено у Таблиці 2.4. 
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ТАБЛИЦЯ2.4. ЗАПОВНЕННЯ КВОТИ НА ЕКСПОРТ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ З УКРАЇНИ ДО ЄС У 2000‐2007 РОКАХ 
(ВІДСОТОК ВЕЛИЧИНИ ОБСЯГУ ЕКСПОРТУ ВІД ОБСЯГУ КВОТИ) 

Вид  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  Середн
є 

 2000
2007 

SA1  111.31  97.76  101.14  412.57  97.97  79.98  121.95  111.48  109.50 

SA2  85.56  116.84  77.18  58.37  65.86  77.76  72.62  84.32  79.39 

SA3  157.43  67.83  138.81  105.61  93.56  119.47  87.15  100.04  101.36 

SB1  81.78  16.63  53.82  42.12  105.69  123.89  134.85  97.88  103.43 

SВ2  95.15  66.59  85.95  28.44  61.55  99.40  69.68  109.64  86.79 

SB3  71.25  95.16  72.03  54.45  50.60  97.51  103.99  75.42  83.23 

Разом  90.28  97.95  81.78  82.21  69.97  91.04  91.71  91,76  88.57 

Джерело: Постанови Кабінету Міністрів України: №4 від 6 січня 2000 р., №1911 від 28 грудня 2000 р., №1703 від 18 грудня 2001 р., №1939 
від 25 грудня 2002 р., №1996 від 24 грудня 2003 р., №1722 від 23 грудня 2004 року, №1304 від 30 грудня 2005 року, №1852 від 29 грудня 2006 
р; EUROSTAT, власні розрахунки  

Обсяги експорту  з України до ЄС  за кожною категорією металопрокату  з  2005 року до травня 
2011 року наведено у Таблиці 2.5.  Загалом після 2008 року  експорт прокату категорії  SA,  як  у 
абсолютних  величинах,  так  і  у  динаміці  зростання,  значно  перевищував  експорт  прокату 
категорії SB.  

Найбільш сприятливим скасування квот виявилось для металопродукції категорії  SA1  (прокат 
плоский у рулонах). Вже у 2009 році обсяги експорту цього виду металопродукції перевищили 
попередній історичний максимум  2006‐го року більш ніж у два рази, а в 2010 році – більш ніж у 
три рази. У 2011 році збереглась тенденція прискореного зростання експорту прокату SA1 у ЄС.  
Так,  у  січні‐травні  2011  року  обсяг  експорту  перевищив  показник  аналогічного  періоду  2010 
року у 2,82 рази. 

ТАБЛИЦЯ  2.5.  ОБСЯГИ  ЕКСПОРТУ  З  УКРАЇНИ  ДО  ЄС  МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ,  НА  ЯКУ  ДО  2008  РОКУ  ДІЯЛИ 
ОБМЕЖУВАЛЬНІ КВОТИ (ТОННИ) 

  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 
 (січень
травень) 

SA1  119973.9  242373  211819.8  225412.1  504806.1  751333.1  580413 

SA2  270616.2  264573.2  328839.2  365561  267581.6  436828.1  385523.2 

SA3  115887.4  112530.4  140062  109370.4  110190  149492.8  145132.3 

SB1  37166.6  46712.3  48940.1  51196.9  8141.3  7727  4034.3 

SB2  124252.1  96565.6  213803.2  282269.3  231191.4  350488.1  193577.5 

SB3  224277.5  261579.1  267727.3  326638.1  171027  243237.3  108504.2 

Джерело: EUROATAT. За 2007-2011 рр. вибірку здійснено згідно кодів товарів за  номенклатурою ЄС, відображених у 
Постанові КМУ від 29 грудня 2006 р. N 1852, за 2005-2006 роки згідно кодів, відображених відповідно у Постанові КМУ 
від 23 грудня 2004 р. N 1722 і Постанові КМУ від 30 грудня 2005 р. N 1304 
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До скасування квот у травні 2008 року,  серед усіх категорій металопрокату,  експорт продукції  
SA1  найбільш  щільно  заповнював  відведені  квоти.  За  2000‐2007  рік  середній  показник 
відношення  фактичного  обсягу  експорту  до  обсягу  квоти  становив  109.50%  (Таблиця  2.4). 
Навіть  якщо не  враховувати 2003 рік,  коли квота була  значно  зменшена  і фактичний  експорт 
перевищив  її  значення    у  4,12  рази,  усереднений  показник  відношення  обсягу  експорту  до 
обсягу  квот  для  металопродукції  SA1  становитиме  105,33%,  що  все  ще  буде  найвищим 
показником серед усього металопрокату. Це свідчить про те, що експортний потенціал прокату 
категорії  SA1,  порівняно  з  усіма  іншими  видами  металопродукції,  був  найбільшою  мірою 
обмежений системою наявних квот. Відповідно, після скасування квот, експорт з України до ЄС 
прокату SA1 почав зростати найвищими темпами.   

Обсяги  експорту  металопродукції  SA2  (прокат  плоский  не  у  рулонах)  після  скасування  квот 
зросли,  але  меншою  мірою,  ніж  обсяги  експорту  прокату  SA1.  У  2010  році  цей  показник 
перевищив попередній історичний максимум 2008 року на 19,5%. У 2011 році зростання обсягів 
збуту у ЄС прокату SA2 пришвидшується: так, обсяг експорту у січні‐травні 2011 року більш ніж 
у 2,4 рази перевищив показник аналогічного періоду 2010 року.  

Обсяг  експорту  до  ЄС  металопродукції  категорії  SA3  (прокат  плоский  інший),  підтримуючи 
загальний  тренд  прокату  групи  SA,  зростав  після  2008  року  (Таблиця  2.5).  Темпи  зростання 
значно  пришвидшились  у  першій  половині  2011  року:  так,  у  січні‐травні  2011  року  експорт 
прокату SA3 перевищив обсяг за аналогічний період 2010 року у 2,47 рази. 

Спираючись на фактичні дані Таблиці 2.5, можна зробити висновок, що  скорочення попиту на 
металопродукцію внаслідок світової фінансової кризи загалом мало значно більший негативний 
ефект на експорт з України до ЄС прокату категорії  SB  (у порівнянні  з прокатом категорії  SA). 
Обсяги  експорту  металопродукції  категорії  SB1  (балки  та  профілі)  скоротились  рекордним 
чином  –  на  84.91%  у  2010  році  порівняно  з  історичним  максимумом  2008  року.  При  цьому 
експорт прокату SB1 був на другому місці за показником щільності заповнення відведених квот 
у 2000‐2007 роках (103.43%, Таблиця 2). Очевидно, фінансова криза мала для експорту прокату 
SB1 найбільш сильний негативний вплив. Значне скорочення обсягів будівельних проектів у ЄС 
мало наслідком різке падіння попиту на балки і профілі (водночас, щільність заповнення квоти 
для прокату SB1 до 2008 року була другою серед усіх категорій прокату).  

Обсяг експорту до ЄС прокату категорій SB2 (прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені у 
бунти)  і  SB3  (напівфабрикати,  прутки  та  бруски,  профілі,  прутки  та  бруски  порожнисті,  палі 
шпунтові)  після  історичних максимумів  у  2008  році,  впали  у  кризовий  2009  рік,  однак  з  2010 
року відновили зростання (Таблиця 2.5). Експорт прокату SB1 зростав швидшими темпами, і вже 
у 2010 році перевищив історичний максимум 2008‐го року у 1,24 рази, а у січні‐травні 2011 року 
у  1,33  рази  перевищив  обсяг  експорту  аналогічного  періоду  2010  року,  що  свідчить  про 
пришвидшення темпів зростання.  

Експорт  прокату  категорії  SB3  (напівфабрикати,  прутки  та  бруски,  профілі,  прутки  та  бруски 
порожнисті, палі шпунтові) у 2009 році впав на 47.64% у порівнянні з історичним максимумом 
2008 року.   У 2010 році обсяг експорту цього виду прокату зріс  на 42,22% у порівнянні з 2009 
роком, але у 2011 році темпи зростання знову сповільнились: обсяг експорту  за січень‐травень 
2011  склав 71.51% від аналогічного показника за січень‐травень 2010 року. Таким чином, після 
різкого  падіння  у  2009  році  обсягів  експорту  до  ЄС  металопрокату  категорії  SB3,  з  2010  року 
намітилась  тенденція  до  нарощування  обсягів,  яка  у  першій  половині    2011  року  дещо 
послабилась. 

Загалом,  скасування  квот  на  експорт  металопрокату  з  України  до  ЄС  внаслідок  приєднання 
першої  до СОТ    знайшло чітке  відображення  у  збільшенні  темпів  зростання  експорту прокату 
категорії  SA.  Вже  у  2010  році  експорт  цієї  категорії  прокату  до  ЄС  перевищив  показник  2008 
року, що  складав  історичний максимум на той момент,  в 1,9 рази.  Зростання обсягів  експорту 
цієї категорії прокату пришвидшується,  і за прогнозними результатами на основі січня‐травня 
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2011  року,  за  підсумками  2011  року  експорт  до  ЄС  товарів  категорії  SA,  що  до  2008  року 
обмежувався  квотами,  може  перевищити  аналогічний  показник  2008  року  приблизно  в  п’ять 
разів. 

Вплив  скасування  квот  на  експорт  до  ЄС  прокату  категорії  SB  до  2010  року  не  мав  якогось 
суттєвого  значення  з  причини  значного  скорочення  попиту  на  продукцію  цієї  категорії 
внаслідок  Світової  фінансової  кризи.  Однак,  у  перші  п’ять  місяців  2011  року  експорт  у  ЄС 
прокату  категорії  SB  продемонстрував  значне  зростання  порівняно  з  аналогічними періодами 
попередніх  років,  і,  якщо  ця  тенденція  збережеться,  то  за  підсумками  2011  року  експорт  у  ЄС 
прокату категорії SB може перевищити попередній історичний максимум 2008 року приблизно у 
два рази. 

2.3 ДОСТУП ДО ЗОВНІШНІХ РИНКІВ: ВИКОРИСТАННЯ АНТИДЕМПІНГОВИХ ТА 
СПЕЦІАЛЬНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ПРОТИ УКРАЇНИ 

ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ЗАХОДІВ АКТИВНІШЕ У ТОРГІВЛІ  ПОЗА МЕЖАМИ СОТ 

Система  СОТ  дозволяє  будь‐які  заходи  стимулювання  виробництва  та  захисту  внутрішніх 
виробників, що не викривлюють торгівлю. З метою захисту національних товаровиробників на 
внутрішньому  ринку  від  недобросовісної  конкуренції  з  боку  імпортованих  товарів  або  від 
зростаючого  імпорту,  відповідно  до  чинного  законодавства  Україною  можуть 
використовуватися  наступні  заходи:  компенсаційні,  антидемпінгові  та  захисні.  Відповідно 
торгівельні‐партнери  України  також  можуть  удаватися  до  вищезгаданих  заходів  у  випадку 
порушення  правил  конкуренції  з  боку  України.  Випадки,  процедури  та  порядок  застосування 
членами СОТ тих чи інших заходів регулюються окремими Угодами СОТ. 

Із початком кризи у 2008 році кількість антидемпінгових розслідувань почала  зростати  і дана 
тенденція  змінилась  на  протилежну  лише  у  2010  році.  Зокрема,  у  січні  ‐  червні  2010  року,  19 
країн‐членів СОТ повідомили  ініціювання цілому 69 нових досліджень, порівняно з 97 новими 
дослідженнями,  ініційованими  18  членами  СОТ  за  відповідний  період  2009  року.  В  цілому  14 
членів  повідомили  про  застосування  59  нових  антидемпінгових  заходів  протягом  першого 
півріччя 2010 року, що на 5% менше, ніж 62 нових заходів, повідомлених за відповідний період 
2009 року. П'ятнадцять нових розслідувань були відкриті розвинутими країнами‐членами і 10 з 
59 нових антидемпінгових заходів були прийняті ними протягом лише першої половини 2010 
року  (у  порівнянні  до  15  новими  дослідженнями  і  15  новими  заходами,  що  застосовуються 
розвиненими країнами‐членами протягом першої половини 2009 року).14 

В  Україні  торгівельні  розслідування  порушуються  та  проводяться  Міжвідомчою  комісією  з 
міжнародної  торгівлі,  Міністерством  економіки  та  торгівлі  України,  Державною  митною 
службою України. Час проведення розслідування не має перевищувати однин рік. В рамках СОТ 
моніторинг  антидемпінгових  розслідувань  здійснюється  Комісією  із  антидемпінгових  заходів, 
якій звітуються країни‐члени. 

Як  видно  з  Рисунку  2.1,  вже  починаючи  з  2004  року  спостерігається  значне  скорочення 
антидемпінгових позовів та заходів України із країнами‐членами СОТ. Характерно, що у 2008 та 
2009 році спостерігалася повна відсутність антидемпінгових заходів з боку України. 

                                                             

14 http://www.wto.org/english/news_e/pres10_e/pr623_e.htm  
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РИСУНОК 2.1. КІЛЬКІСТЬ АНТИДЕМПІНГОВИХ ЗАХОДІВ ТА ПОЗОВІВ УКРАЇНИ 
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Антидемпінгові позови Антидемпінгові заходи

Кількість антидемпінгових заходів та позовів України

 
Джерело: СОТ Anti‐dumping initiations: by exporting country, Anti‐dumping measures: by exporting country 

Найбільша  кількість  антидемпінгових  справ  у  період  з  1995  до  2010  року  щодо  України 
характерна для ЄС, Україна ж скаржиться на демпінг з боку Японії та Індонезії. Головним чином 
справи  стосуються  продукції  хімічної  промисловості,  недорогоцінних  металів,  деревини, 
текстилю та механічного обладнання.  

Захист внутрішнього ринку. 

Україна має ряд  антидемпінгових  розслідувань  та позовів не  тільки  із  країнами‐членами СОТ.  
Зокрема, станом на жовтень 2011 року Україна має чотири з семи антидемпінгових розслідувань 
з Білоруссю та Російською Федерацією.    Головним чином щодо  імпорту в Україну будівельних 
матеріалів  з  Білорусі,  метанолу  та  скла  з  Росії.  Характерно,  що  справи щодо  листового  флоат 
скла відкриті також Україною щодо Болгарії, Польщі та Турецької Республіки. 

Існує  також  два  спеціальних  розслідування  незалежно  від  країни  походження  щодо  імпорту 
продуктів переробки нафтової сировини та легкових автомобілів. 

Серед чинних антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних заходів щодо імпорту в Україну 
переважають  заходи  по  відношенню  до  Російської  Федерації  (5  справ)  та  Білорусі  (2  справи). 
Крім  того  застосовується  антидемпінгове  мито щодо    імпорту  ламп  розжарювання,  побутової 
холодильної  техніки,  виробів  з  чорних  металів,  молочної  кислоти,  трикотажного  ворсового 
полотна та шприців з КНР. Україна має також антидемпінгове мито для морозильної техніки з 
Туреччини, Шприців з Іспанії, Німеччини, Великобританії. 

До жовтня 2014 року в Україні діятиме спеціальна квота на імпорт в Україну сталевих труб та до 
2012  року  –  мито,  розміром  11,3%  на  імпорт  сірників  –  як  спеціальні  заходи,  незалежно  від 
країни походження. 

Крім того, до липня 2012 року мають біти переглянуті антидемпінгові заходи щодо стрілочних 
переводів з Росії, розмір антидемпінгового мита на які складає 59,4%. 
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Заходи щодо товарів, походження з України. 

У  2010  році  антидемпінгові  розслідування  проти  гарячекатаного  прокату  в  рулонах  та  соди 
кальцинованої  порушили  Індонезія  та  Індія  відповідно.  Крім  того,  було  порушено  спеціальне 
розслідування  з  боку  Казахстану  на  акумуляторні  батареї  та  на  графітовані  електроди  з  боку 
новоутвореного  Митного  Союзу  Республіки  Білорусь,  Республіки  Казахстан  та  російської 
Федерації. 

Щодо  української  продукції  чинними  є  26  антидемпінгових  заходів  з  боку  США,  ЄС,  Мексики, 
Росії,  Митного  Союзу  Росія,  Білорусь,  Казахстан,  Аргентини,  Таїланду,  Туреччини,  Канади. 
Антидемпінгові  заходи  США  стосуються  головним  чином  продукції  металургійної  та  хімічної 
галузей. Дію більшості мит було продовжено і на сьогодні термін їх дії триватиме до 2012‐2014 
років.  Майже  така  сама  ситуація  із  антидемпінговими  заходами  ЄС,  справи  щодо  яких  були 
порушені ще у 90‐х роках. 

Характерно, що справи щодо експорт Україною трубної продукції, машинобудівного кріплення 
та  поліамідної  технічної  нитки, що порушені  у  2004,  2005  та  2007  роках  відповідно,  з жовтня 
2001  року  стали  антидемпінговими  заходами  щодо  цієї  продукції,  що  вживає  Митний  Союз 
Росія, Білорусь, Казахстан. 

Спеціальні  заходи  щодо  українських  труб,  машинобудівного  кріплення  мають  також  Митний 
Союз,    а щодо  карамельної  продукції  та  кондитерських  виробів  Росія  та  Казахстан  відповідно 
кожний окремо. Спеціальні заходи діятимуть до 2014 року. 

Триває  перегляд  восьми  антидемпінгових  заходів  Мексикою,  Аргентиною,  США,  ЄС    щодо 
прокату,  арматури,  труб,  карбаміду  та  марганцю  з  України  (металургійна  та  хімічна  галузь). 
Митний  Союз  Росія,  Білорусь,  Казахстан  ініціював  у  серпні  2011  року  повторне  спеціальне 
захисне розслідування щодо нержавіючих труб з України. 

Таким чином, можна зробити висновок, що антидемпінгові заходи щодо продукції з України за 
останні роки інтенсифікувалися з боку Митного Союзу, Росії та Білорусі, у той час як ЄС та США 
продовжують  заходи,  що  виникли  ще  до  вступу  України  до  СОТ.  У  той  же  час  Україна 
розподілила  свої  антидемпінгові  скарги  майже  рівномірно  між  основними  країнами  ‐ 
партнерами. 

2.4 ДОСТУП ДО ЗОВНІШНІХ РИНКІВ: ВИРІШЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ 
СУПЕРЕЧОК 

УКРАЇНА ВИГРАЛА КІЛЬКА СУПЕРЕЧОК ЗА ЧАС ЧЛЕНСТВА В  СОТ 

Одним  із  головних  механізмів,  що  забезпечують  виконання  правил  світової  торгівельної 
системи  є  процедури  СОТ  для  вирішення  торгівельних  суперечок.  Торгівельні  суперечки 
виникають  між  країнами‐членами  у  випадку  порушення  однією  з  них  торгівельних  угод 
(домовленостей  на  багатосторонньому  рівні)  або  взятих  зобов’язань  (в  рамках  вступного 
процесу).  В  рамках  СОТ  відповідальним  за  вирішення  спорів  є  спеціальний  Орган  з 
врегулювання суперечок (ОВС), який складається з усіх членів, призначає склад Групи експертів 
для розгляду  справи, здійснює контроль за виконанням рішень та рекомендацій. 

Система СОТ щодо врегулювання суперечок має три основні цілі: 

1. Сприяти  договірному  врегулюванню  суперечок  через  консультації  між  зацікавленими 
сторонами 

2. Забезпечувати  незалежні  та  авторитетні  висновки  стосовно  прав  та  обов’язків  сторін  у 
випадках, коли рішення не вдається знайти шляхом консультацій 
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3. Роз’яснювати зміст норм та вимог СОТ на користь всіх членів СОТ. 

Результат  врегулювання  суперечок  може  безпосередньо  впливати  на  тлумачення  технічних 
норм СОТ, на вимоги щодо поведінки членів СОТ, а також на визначення категорій заходів, про 
які країни СОТ повинні повідомляти (нотифікувати).15 

Процес  вирішення  спорів  умовно  ділиться  на  два  основні  етапи:  консультації  (до  60  днів)  та 
розгляд  Комітетом  експертів  (до  45  днів  для  призначення  складу  панелі  та  до  6  місяців  для 
прийняття  рішення).  На  першому  етапі  до  початку  розгляду  Комітетом  експертів  країни‐
учасники  суперечки  проводять  переговори  для  «мирового»  вирішення  спору  за  можливого 
посередництва  Генерального  директора  СОТ.  Якщо  на  етапі  консультацій  спір  не  вирішено, 
будь‐яка країна з учасниць звертається за призначенням спеціалізованої Комітету експертів, що 
складається із інших країн‐членів, для детального розгляду суперечки та підготовки звіту. Крім 
того, можливий також третій етап ‐ розгляд суперечок Апеляційним органом СОТ для ухвалення 
остаточного рішення. 

З  моменту  вступу  України  до  СОТ  вона  тричі  зверталася  до  існуючого  механізму  вирішення 
суперечок, як позивач (суперечки із Грузією, Вірменією та Молдовою)  та одного разу виступала 
у якості відповідача (суперечка  із Молдовою).  (Рисунок 2.2) Причому суперечка  із Грузією, яка 
була  першою  спробою  України  скористатися  механізмом  СОТ,  була  вирішена  ще  на  стадії 
консультацій без втручання ОВС та не відображається на карті суперечок.  

РИСУНОК 2.2. КАРТА СУПЕРЕЧОК УКРАЇНИ В РАМКАХ СОТ 

 
Джерело: http://wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_maps_e.htm?country_selected=UKR&sense=e 
Примітка: Україна відповідач— Податок на дистильовані спирти 
Вірменія відповідач — Заходи щодо імпорту та внутрішнього продажу сигарет та алкогольних напоїв 
Молдова відповідач — заходи щодо імпорту та внутрішнього продажу товарів (збір за навколишнє середовище)  

                                                             

15 http://nepu.com.ua/ua/129.htm 

члени СОТ 

не члени СОТ 

зацікавлені 
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Україна, як позивач – Грузія, Вірменія та Молдова 

Першою суперечкою, яку Україна вирішила за правилами СОТ, була  суперечка  із Грузією щодо 
акцизу на  імпортовану тютюнову продукцію у 2009 році. Приводом  для початку консультацій 
стала  скарга  українського  виробника  тютюнової  продукції  до  тоді ще Міністерства  економіки 
України щодо дискримінаційної ставки акцизного збору Грузії на тютюнові вироби імпортного і 
внутрішнього  виробництва:  0,6  ларі  (2,8  грн.)  і  0,4  ларі  (1,9  грн.)  відповідно.16  Після  подання 
звернення  Міністерства  економіки  України  до  Міністерства  економіки  Грузії,  сторони 
домовилися  про  скасування  акцизу  на  стадії  консультацій.  Звернення Міністерства  економіки 
містило детальний опис суті порушення, історію виникнення конфлікту, обґрунтування правоти 
відповідно до норм угод СОТ, втрати української компанії. Звернення подається за загальними 
правилами  для  звернення  громадян.  Суперечка  була  вирішена  без  звернення  до  ОВС  – ще  на 
стадії  консультацій  між  урядами  обох  країн,  однак  стала  показовим  початком  використання 
Україною  існуючих  у  СОТ  механізмів  захисту  торгівельних  інтересів  українських 
товаровиробників. 

20  липня  2010  Україна  започаткувала  процедури  офіційних  консультацій  з  Вірменією  щодо 
заходів Вірменії, які впливають на  імпорт  і внутрішній продаж сигарет та алкогольних напоїв. 
Українська  сторона вважає, що заходи, які  вживає Вірменія порушують  статті  II:1,  III:1,  III:2 та 
III:4  Генеральної  угоди  про  тарифи  і  торгівлю  1994  року  (ГАТТ)  та  зобов’язання  Вірменії 
зазначені  в  Звіті  Робочої  групи  про  вступ  до  СОТ.  17  Крім  того,  зазначені  заходи  Республіки 
Вірменія  також  порушують  положення  статей  1  і  2  Угоди  між  Урядом  України  та  Урядом 
Республіки Вірменія про вільну торгівлю від 07.10.1994. 

Зокрема,  Закон  Вірменії  "Про  фіксовані  платежі  на  тютюнові  вироби"  від  24  березня  2000 
запроваджує  дискримінаційні  (більш  високі)  внутрішні  податки  на  імпортовані  тютюнові 
вироби, ніж на аналогічні вітчизняні вироби.  

Крім того, закон передбачає мита на імпортовані  тютюнові вироби у розмірі 24%, що перевищує 
зв’язані ставки мита Вірменії, розміром  15%.   

Щодо  імпортованих  алкогольних  напоїв,    за  законом  Вірменії  "Про  акцизний  податок"  від  7 
липня 2000 на імпортні алкогольні напої застосовувалися  вищі акцизні збори, ніж на аналогічні 
вітчизняні товари, що також порушує  положення статті III ГАТТ 1994 року. 

8 вересня 2010 року, не врегулювавши спір на стадії консультацій, українська сторона подала на 
розгляд Органу з врегулювання суперечок запит на створення Комітету експертів. На засіданні 
Органу з врегулювання суперечок 25 жовтня 2010 року Вірменія висловила намір активізувати 
двосторонні консультації з Україною і формування Комітету експертів було відкладено.18 Після 
ряду  двосторонніх  консультацій  у  листопаді  сторони  дійшли  згоди  і  справу  DS411 –  першу 
суперечку за  скаргою України в СОТ – було закрито. В результаті Уряд Вірменії 2  грудня 2011 
року прийняв рішення застосувати до української алкогольної продукції режим вільної торгівлі 
згідно з угодою про вільну торгівлю від 07.10.1994.19 

17 лютого 2011 Україна продала запит на проведення  консультацій з Молдовою щодо Закону 
Молдови  "Про Плату  за  забруднення навколишнього  середовища" від 25 лютого 1998 р.,  який 

                                                             

16 http://news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2009/11/10/177217  
17  Даними  положеннями  передбачено,  що  товари,  які  походять  з  території  будь‐якої  сторони,  імпортовані  на 
територію будь‐якої  іншої  сторони, не повинні підпадати, прямо чи опосередковано, під внутрішні податки та  інші 
внутрішні збори будь‐якого роду, які перевищують податки і збори, що прямо чи опосередковано застосовуються до 
аналогічних вітчизняних товарів. 
18 http://wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds411_e.htm 
19 http://wto.in.ua/index.php?search=1&get=3&id=1937 
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накладає  два  види  «екологічних»  зборів  тільки  на  імпортовані  товари:  (а)  збір  на  імпортну 
продукцію, використання якої забруднює навколишнє середовище, розміром 0,5‐5% від митної 
вартості імпортованих товарів, та (б) збір за пластикові або "тетра‐пак" пакети (за винятком для 
виробництва молочних продуктів), розміром 0,80‐3,00 леї за пакет.20 Оскільки такий вид зборів 
не  накладається  на  вітчизняні  товари  та  упаковку,  що  є  порушенням  статті  III:1,  III:2  та  III:4 
ГАТТ 1994 року. 21 

Українська  сторона  стверджує,  що  такий  «екологічний»  збір  мав  негативний  ефект  на 
українських  виробників  пива  та  соків  на  ринку  Молдови,  призвівши  до  значного  падіння 
продажів. З січня по лютий 2010 року експорт пива з України в Молдову скоротився з 9,2 млн. 
дол. США до 6,2 млн. дол. США (32,6%), а експорт соків – з 3,8 млн. дол. США до 2,5 млн. дол. США 
(34,8%). 22 

Європейський Союз, Аргентина та Китай приєдналися до консультацій, як «третя сторона». На 
засіданні  17  червням  2011  року  Орган  з  врегулювання  суперечок  після  повторного  прохання 
України  створив  Комітет  експертів  для  розгляду  скарги.  Аргентина,  ЄС  і  Китай  залишили  за 
собою право участі в суперечці, як третя сторона. 23 

Україна, як відповідач - скарга Молдови 

У відповідь на скаргу з боку України, 3 березня 2011 Молдова попросила консультації з України 
щодо  заходів,  які мають вплив на  імпорт дистильованих  спиртів  з Молдови.24  Зокрема,  скарга 
стосується  акцизної  системи  України,  яка  дискримінує  імпортований  на  український  ринок 
молдавський спирт (код 22.08 Гармонізованої системи). 

Молдова  стверджує,  що  внесені  в  2008  році  зміни  до  Закону  України  «Про  ставки  акцизного 
збору на спирт етиловий та алкогольні напої» порушують положення статті  III:2 ГАТТ 1994 р., 
передбачаючи  для  вітчизняних  товарів  нижчий  рівень  податку,  ніж  для  ряду  аналогічних 
імпортованих з Молдови міцних спиртних напоїв. 25 

Варто  зазначити, що  вищезгаданий  закон  втратив  чинність  внаслідок  ухвалення Податкового 
кодексу.  Однак,  Податковий  кодекс  України  розрізняє  коньяк  і  бренді,  обкладаючи  останній 
понад удвічі більшим митом. До «коньяків» Податковий кодекс відносить тільки два продукти: 
французький з місцевості Коньяк і український. 26  

В  свою  чергу  14  березня  2011  Європейський  Союз  приєднався  до  консультацій,  як  «третя 
сторона», зацікавлена у питаннях використання терміну «коньяк» в українському законодавстві. 
20 липня 2011 року ОВС створив Комітет експертів із розгляду скарги Молдови. 

Таким  чином,  Україна  вперше  відстоюватиме  свої  права  у  Комітеті  експертів  і  розгляд  обох 
справ ще попереду. 

                                                             

20 справа DS421 
21 http://wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds421_e.htm 
22 http://ictsd.org/i/news/biores/107608/ 
23 http://wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds421_e.htm   
24 Справа DS423 
25 http://wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds423_e.htm 
26 http://wto.in.ua/index.php?start=1&get=3&id=2181 
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2.5 ВПЛИВ НА СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ХАРЧОВУ ПРОМИСЛОВІСТЬ: 
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ  ВИРОБНИКИ В  ЦІЛОМУ ВИГРАЛИ ВІД ЧЛЕНСТВА В СОТ 

Сільське господарство  

Сільське  господарство  почало  динамічно  розвиватись  з  2000  року  внаслідок  як  покращення 
зовнішньої  кон’юнктури,  так  і  внутрішні  чинники.  У  2000‐2010  роках  рослинництво  в 
середньому  показувало  кращі  результати  розвитку  з  огляду  на  наявність  родючих  земель  в 
Україні  та  кращі  можливості  експортувати  продукцію  за  кордон.  Випуск  у  тваринництві 
залишився вдвічі меншим, ніж у 1990 році. Протягом останніх 10  років частка валової доданої 
вартості (ВДВ) сільського господарства в сукупній ВДВ скоротилась з 13,8% у 2000 році до 7,2% 
у 2010 році, оскільки інші сектори зростали швидшими темпами. 

РИСУНОК 2.3. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ІНДЕКС, 2000 РІК = 100 
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Джерело: Держкомстат 

Відновлення розвитку  сільського  господарства на фоні  сильного  зовнішнього попиту  сприяло 
зростанню  частки  продукції  сектору,  яка  спрямовувалась  на  експорт.  Інші  фактори,  які 
вплинули на збільшення експорту можуть бути пов’язані із набуттям Україною членства в СОТ. 
Зокрема йдеться про зменшення імпортних мит на окремі види сільськогосподарської продукції, 
зняття обмежень на експорт Україною зерна та насіння соняшнику.  

На  фоні  таких  змін  Україна  змогла  скористатись  можливістю  експортувати  гарний  врожай 
зернових та олійних культур у 2008 та 2009 роках. Більш того, розвиток птахівництва  сприяв 
значному нарощуванню експорту м`яса та  харчових субпродуктів  свійської птиці. В результаті 
цих факторів частка експорту сільськогосподарської продукції у загальному обсягу виробництва 
зросла відповідно до 16% та 22% у 2008 та 2009 роках. Ця частка скоротилась у 2010 році через 
впроваджені  урядом  заходи  щодо  обмеження  експорту  зернових  внаслідок  гіршого  врожаю. 
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Разом  з  тим,  у  2010  році  зріс  експорт  молочних  та  м’ясних  продуктів,  жирів  рослинного  та 
тваринного  походження,  що  може  свідчити  про  зростання  конкурентоспроможності  ряду 
вітчизняних товарів. 

РИСУНОК 2.4. ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ, МЛРД ДОЛ. США  
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Джерело: UNComTrade 

Разом  з  тим,  в  результаті  набуття  Україною  членства  в  СОТ  посилилась  конкуренція  на 
внутрішньому  ринку  в  результаті  значного  скорочення  рівня  тарифного  захисту  та  заміну 
комбінованих ставок ввізних мит на адвалерні мита. Однак не відбулось значного нарощування 
імпорту  сільськогосподарської  продукції,  якої  можна  було  б  очікувати  внаслідок  стрімкої 
лібералізації  торгівлі.  Частка  імпорту  сільськогосподарської  продукції  на  внутрішньому ринку 
зросла з 4% у 2005 році до 7% у 2009 році.  

Найбільше  зростання  імпорту  припало  на  ввезення м’ясної  продукції,  ввізні мита  на  яку  було 
значно скорочено. Так, імпортні мита на свинину скоротились в чотири рази, на м'ясо птиці ‐ від 
двох до шести разів залежно від виду продукції. Ці дві групи продукції становлять близько 90% 
від  імпортованого  м’яса  в  Україну.  Частка  імпортованої  продукції  зросла  внаслідок  значного 
обсягу  незадоволеного  внутрішнього  попиту.  Зокрема  імпорт  не  позначився  на  скороченні 
виробництва,  але  пригальмував  його  зростання.  Тоді  як  у  2010  році  вітчизняне  виробництво 
свинини в забійній вазі було майже на рівні 2007 року, імпорт зріс у 1,7 рази в реальному виразі. 
Значна  частка  додаткового  імпорту  м’яса  ввозилась  для  переробки.  Таким  чином,  наявність 
дешевшої  та  якіснішої  імпортної  сировини  дозволила  переробним  заводам  заповнити  вільні 
потужності.27 Отже, лібералізація торгівлі посилила конкуренцію на ринку і надала можливість 
споживачеві  (насамперед переробним підприємствам) вибирати якісніший товар. Разом з тим, 
посилення внутрішньої конкуренції погіршило стан вітчизняних виробників м’яса. 

                                                             

27  Другий рік України у СОТ: тенденції у зовнішній торгівлі товарами та аналіз виконання зобов’язань, Аналітично‐
дорадчий центр Блакитної стрічки, червень 2010 р. 
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Після 2008 року також значно  зріс  імпорт  свіжих овочів  та фруктів. Вже у 2008 році  їх  імпорт 
збільшився  відповідно  у  майже  3  та  2  рази  порівняно  із  2007  роком.  Можна  виділити  кілька 
факторів,  які  пояснюють  таке  зростання.  В  Україні  досі  відсутні  сховища  для  зберігання 
продукції  українського  виробництва,  що  призводить  до  ненасиченого  внутрішнього  попиту 
навіть на овочі та фрукти, що вирощуються в Україні. Водночас зниження імпортних тарифів на 
овочі  та  фрукти,  що  не  вирощуються  в  країні  позначилось  на  їх  більшій  доступності  до 
споживача.  

В  цілому  після  набуття  Україною  членства  в  СОТ  позитивний  баланс  торгівлі 
сільськогосподарською продукцією значно розширився. 

ТАБЛИЦЯ  2.6.  ТОРГІВЛЯ  ПРОДУКЦІЄЮ  СІЛЬСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА,  МИСЛИВСТВА  ТА  ПОВ’ЯЗАНИХ  З 
НИМИ ПОСЛУГАМИ 

  2005  2006  2007  2008  2009 

Орієнтованість  галузі  на  експорт  (%  експорту  у 
загальному обсягу виробництва в споживчих цінах) 

9%  9%  7%  16%  22% 

Залежність  виробництва  галузі  від  імпортних 
складових  (%  імпорту  у  загальних  видатках  галузі, 
виражених в основних цінах) 

10%  12%  14%  18%  16% 

Частка  внутрішнього  ринку,  яка  зайнята  імпортом  (% 
імпорту у загальній пропозиції на внутрішньому ринку, 
вираженій у споживчих цінах) 

4%  4%  4%  6%  7% 

Джерело: Держкомстат, власні розрахунки 

Зниження  ввізних  мит  на  продукцію  машинобудування  під  час  процесу  підготовки  вступу  до 
СОТ призвело до зростання частки імпортних складових у загальних видатках галузі. Відповідно 
сільськогосподарські  підприємства  отримали  доступ  до  сучасного  якісного  обладнання  та 
машин, що повинно сприяти збільшенню конкурентоспроможності галузі. 

Отже,  можна  зробити  висновок,  що  сільськогосподарські  підприємства  виграли  від  набуття 
Україною  членства  в  СОТ.  Лібералізація  торгівлі  дозволила  збільшити  експорт  зернових  та 
олійних культур, а також інших груп товарів. Разом з тим, нарощування експортного потенціалу 
стримувалось відсутністю стабільної аграрної політики і, як результат, наявністю непрозорих та 
непрогнозованих  регуляторних  обмежень  аграрно‐промислового  сектору.  Водночас 
нарощування  імпорту  залишалось  обмеженим,  незважаючи  на  очікування.  Значне  зростання 
імпорту  відбулось  за  групою УКТ  ЗЕД  2  (м’ясо  та  харчові  субпродукти)  в  результаті  дефіциту 
достатнього обсягу вітчизняного виробництва. Разом з тим подальший розвиток тваринництва, 
який був би достатнім задовольнити внутрішній попит, гальмувався насамперед неефективною 
державною підтримкою та нестабільною політикою.  

Харчова промисловість 

Харчова  промисловість  динамічно  розвивалась  протягом  останніх  років  на  фоні  стрімкого 
зростання купівельної спроможності домогосподарств внаслідок підвищення заробітних плат  і 
пенсій, яке мало місце з 2000 року.  
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РИСУНОК 2.5. РОЗВИТОК ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ІНДЕКС, 2000 РІК = 100 
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Джерело: Держкомстат 

Хоча структура сектору значно змінилась протягом років незалежності України він залишився 
значно орієнтованим на внутрішній ринок. Зокрема, частка експорту в загальному виробництві 
галузі становила близько 13% протягом останніх років. Випуск в галузі насамперед базується на 
внутрішніх складових,  а  імпортні становили 15% від загальних видатків галузі у 2008 та 2009 
роках.  

ТАБЛИЦЯ 2.7. ТОРГІВЛЯ ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ 

  2005  2006  2007  2008  2009 

Орієнтованість  галузі  на  експорт  (%  експорту  у 
загальному виробництві  в споживчих цінах) 

12%  11%  13%  12%  13% 

Залежність  виробництва  галузі  від  імпортних 
складових  (%  імпорту  у  загальних  видатках  галузі, 
виражених в основних цінах) 

11%  12%  12%  15%  15% 

Частка  внутрішнього  ринку,  яка  зайнята  імпортом  (% 
імпорту у загальній пропозиції на внутрішньому ринку, 
вираженій у споживчих цінах) 

8%  7%  8%  10%  9% 

Джерело: Держкомстат, власні розрахунки 

Україна є чистим експортером продукції харчової промисловості. У 2005‐2010 роках позитивне 
сальдо  зовнішньої  торгівлі  цією  продукцією  зросло  у  2,6  разів.  Лібералізація  торгівлі 
продукцією  харчової  промисловості  допомогла  виробникам  олії  наростити  обсяги  експорту 
своєї продукції. Зокрема експорт за групою УКД ЗЕД 15 (жири та олії тваринного або рослинного 
походження)  збільшився  у  4,8  разів  в  номінальному  виразі,  в  результаті  чого  його  частка  в 
сукупному  експорті  України  зросла  з  1,7%  у  2004  році  до  5,1%  у  2010  році.  Частка  готових 
харчових виробів  у  сукупному експорті  зросла на 1,5  відсоткових пунктів до 5,0% у 2010 році 
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також переважно завдяки більш вільному доступу українських товарів на ринки країн – членів 
СОТ. 

РИСУНОК 2.6. ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ПРОДУКЦІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, МЛРД ДОЛ. США  
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Джерело: UNComTrade 

Зростання  імпорту  продукції  харчової  промисловості  відбувалось  переважно  внаслідок 
збільшення  рівня  добробуту  домогосподарств.  Разом  з  тим,  частка  імпортованої  продукції  на 
внутрішньому  ринку  залишається  обмеженою,  незважаючи  на  очікування  щодо  витіснення 
внутрішнього виробництва імпортом. Водночас значне зростання імпорту за групою УКД ЗЕД 17 
(цукор  і  кондвироби  з  цукру)  було  спричинене  дефіцитом  цукру  внутрішнього  виробництва 
частково  внаслідок  політики  держави  щодо  обмеження  імпорту  цукру‐сирцю  з  тростини  і 
заборони його отримання як давальницької сировини.28 Зокрема частка продажу імпортованого 
цукру зросла з 6% у 2008 році до 17% у 2010 році. 

Аналіз  динаміки  експорту  та  імпорту  продукції  сектору  харчової  промисловості  свідчить,  що 
сектор  радше  виграв  від  набуття  членства  в  СОТ.  Зокрема  кращий  доступ  до  інших  ринків 
дозволив  українським  підприємствам  наростити  обсяги  експорту.  Водночас,  хоча  імпорт  цієї 
продукції  зростав  на  фоні  покращення  добробуту  населення,  його  частка  на  внутрішньому 
ринку залишалась обмеженою.  

Разом  з  тим,  нестабільна  і  непрозора  державна  політика  залишається  однією  з  проблем 
розвитку харчової промисловості в Україні. Однією з невирішених проблем також залишається 
невідповідність вітчизняних вимог щодо якості продуктів харчування українського походження 
відповідно  європейським  стандартам,  що  стримує  подальше  зростання  експорту  (особливо 
молочних продуктів) та шкодить інтересам внутрішніх споживачів.  

                                                             

28   Давальницька  переробка  цукру‐сирцю  ‐  виважена  політика?  Консультативна  робота,  AgPP_33,  Інститут 
економічних  досліджень  та  політичних  консультацій  (Нів'євський  Олег,  Кандул  Сергій,  Кузнецова  Анна, 
Штрубенхофф Хайнц‐Вільгельм), квітень 2011 року 
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2.6  ВПЛИВ НА СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ХАРЧОВУ ПРОМИСЛОВІСТЬ: 
ЦУКОР 

ВСТУП ДО СОТ НЕ ВПЛИНУВ НА ПІДТРИМКУ ГАЛУЗІ    

Імпорт в Україну цукру‐сирцю з тростини був предметом квотування ще з 90‐х років (Таблиця 
2.8).  Однак,  закони  щодо  запровадження  квот  носили  тимчасовий  характер29,  Основним 
механізмом захисту внутрішнього ринку залишалися високі ставки ввізного мита з цукру‐сирцю 
з тростини поза межами квоти (50%) та регулювання обсягу виробництва цукру для постачання 
на внутрішній ринок (квота А)30  

ТАБЛИЦЯ 2.8. ТАРИФНІ КВОТИ НА ІМПОРТ ТРОСТИННОГО ЦУКРУ‐СИРЦЮ В УКРАЇНУ (1998 – 2011, РОКІВ) 

Рік  Встановлена 
квота , т 

Мито:  

в межах квоти/за межами квоти 

Фактичні обсяги 
імпорту, т  

1998  300 000  15% (не менше 0.5 ЕКЮ за кг)/50%, але 
не менше 0.3 ЕКЮ за 1 кг 

96 000 

1999  60 000  1%, але не менше 1 ЕКЮ за т/50 %, але 
не менш як 0,3 євро за 1 кг 

217 000 

2000  260 000  5%, але не менш як 5 євро за т/50 %, 
але не менш як 0,3 євро за 1 кг 

229 000 

2001  260 000  1%, але не менше 5 євро за т)/50 %, але 
не менш як 0,3 євро за 1 кг 

260 000 

2003  560 000  60 євро за т (200 тис т), 1%, але не 
менше 6 євро за т/50 %, але не менш як 

0,3 євро за 1 кг 

380 000 

2004  125 000  30 євро за т/50 %, але не менш як 0,3 
євро за 1 кг 

125 000 

2009  263 900  2%/50%  39 500 

2010  267 800  2%/50%  231 700 

2011  267 800  2%/50%  225 600* 

                                                             

29 Указ Президента №334/98 «Про порядок ввезення в Украъну цукру‐сирцю тростинного в 1998 році» від 21 квітня 
1998 року.; Закон України №994 «Про порядок ввезення в Україну цукру‐сирцю тростинного у 1999 році» від 16 липня 
1999 року; Закон України №1797 «Про ввезення в Україну цукру‐сирцю тростинного в 2000 році» від 8 червня 2000 
року; Закон України №2462 «Про ввезення в Україну цукру‐сирцю тростинного в 2001 році» від 21 травня 2001 року; 
Закон України «Про Державний бюджет України на 2003 рік» (ст. 101), Закон України №868 «Про ввезення в Україну 
цукру‐сирцю тростинного у 2003 році» від 22 травня 2003 року; Закон України «Про Державний бюджет України на 
2004 рік» (ст. 11);  
30 Закон України № 758 «Про державне регулювання виробництва та реалізації цукру» від  17 червня 1999 року. 
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Джерело: Звіт робочої групи про вступ України до СОТ,  Закон про «Державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції в 
Україну» від 17 липня 1997 року, Митний тариф України,  Державна служба статистики 
Примітка: *січень‐липень 2011 

З Таблиці 2.8 видно, що імпорт понад обсяги встановленої квоти був незначним, що підтверджує 
складність доступу на ринок за умов високих тарифів та регулювання обсягів виробництва та 
постачання.  

Тарифні  квоти  на  цукор‐сирець  з  тростини  розподілялися  зазвичай  шляхом  проведення 
аукціонів. 

У  2006  році  Верховна  Рада  прийняла  Закон31,  яким  передбачалося  встановлення  щорічної 
тарифної квоти на ввезення цукру‐сирцю з тростини в обсязі 260 000 тон зі ставкою імпортного 
мита  у  2%  з  1  січня  року,  наступного  після  вступу  України  до  СОТ,  що  стало  частиною 
зобов’язань взятих Україною (Таблиця 2.9) 

ТАБЛИЦЯ 2.9. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФНОЇ КВОТИ НА ІМПОРТ ЦУКРУ‐СИРЦЮ 

Опис продукту  Початкови
й  розмір 
квоти  та 
тариф 

Кінцевий 
розмір 
квоти  та 
тариф 

Розподіл  обсягів 
квоти 

Тариф  за 
межами 
квоти 

(1701) 

Цукор‐сирець  з 
тростини (1701.11) 

260,000 
т/2% 

267,800 
т/2% 

2009 – 263,900 т; 

2010‐ 267,800 т 

50% 

Джерело: Розклад поступок України (Частина І Тарифні квоти) 

Крім  того,  згідно  взятих  Україною  зобов’язань.  80%  встановленої  квоти  мало  надаватися 
існуючим країнам‐постачальникам (тим, що здійснювали поставки цукру‐сирцю у 2001‐2004 рр) 
‐  пропорційно,  20%  ‐  новим  країнам  постачальникам  (порівну),  а  починаючи  з  2011  року  мав 
застосовуватися принцип «першим прийшов – першим обслуговуєшся».  

Україна  у  цілому  виконала  свої  зобов’язання  у  частині  встановлення  та  розподілу  тарифної 
квоти на  ввезення цукру‐сирцю. У  2009 році  260  тонн  загального  обсягу  тарифної  квоти до 1 
січня 2019 р. виділено для Парагваю (відповідно до § 35 Дохійської декларації та домовленостей, 
досягнутих  за  вступу  України  в  СОТ  щодо  повної  інтеграції  малих  уразливих  економік  до 
багатосторонньої системи торгівлі); 80 відсотків залишку обсягу тарифної квоти виділено для 
країн‐постачальників, 20 відсотків ‐ для нових країн‐постачальників (таблиця 2.10)32.  

На  початку  2011  року  було  внесено  зміни  до  порядку  розподілу  квот  та  видачі  ліцензій, 
основним  завданням  яких  було  встановлення  принципу  «першим  прийшов,  першим 
обслуговуєшся».  Втім,  механізм  надання  ліцензій  ускладнився  та  підлягає  додатковому 
державному контролю внаслідок введення необхідного погодження з різними органами влади 

                                                             

31  Закон  України  «Про  встановлення  тарифної  квоти  на  ввезення  в  Україну  цукру‐сирцю  з  тростини» № 404‐V  від 
30 листопада 2006 року 
32 У 2009 частка тарифної квоти для країн‐постачальників визначається пропорційно до обсягу ввезення в Україну 
цукру‐сирцю походженням з  їх митної території протягом 2001, 2003  і 2004 років. Обсяг тарифної квоти для нових 
країн‐постачальників  розподіляється  між  ними  порівну.  У  2010  країна‐постачальник  отримує  частку  квоти 
відповідно до обсягу ввезення цукру з її території до України у 2009 році. 
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(окрім Міністерства  економіки  та  торгівлі  з  Державним  агентством  резерву  та Міністерством 
аграрної політики і продовольства) 33  

Обсяги  цукру‐сирцю  з  тростини,  що  ввозиться  в  межах  квоти,  погодженої  в  рамках  СОТ, 
враховуються при визначенні загального обсягу постачання цукру на внутрішній ринок в межах 
квоти А.34 

Ввезення  цукру‐сирцю  в  межах  квоти  відбувається  на  основі  ліцензій,  що  видаються  у 
встановленому  порядку  Міністерством  економічного  розвитку  та  торгівлі.  Імпорт  за 
торгівельними угодами та давальницькими схемами не впливає на загальний обсяг квот. 

ТАБЛИЦЯ 2.10. РОЗПОДІЛ КВОТ НА ЦУКОР‐СИРЕЦЬ У 2009 ‐ 2010 РР. 

Країна  Частка від 
загальної 
квоти, % 

Частка від загальної 
квоти, тис. тон 

Фактичні обсяги імпорту, тис. 
тон 

  20092010  2009  2010  2009  2010  2011 

Бразилія  58,86  155,19  157,48  39,5  173,04  225,4 

Колумбія  2,40  6,34  6,43  ‐  ‐  0,14 

Куба  6,23  16,44  16,68  ‐  15,97  ‐ 

Сальвадор  2,18  5,74  5,83  ‐  ‐  ‐ 

Гватемала  3,10  8,18  8,30  ‐  8,2  ‐ 

Тайланд  3,38  8,92  9,05  ‐  ‐  ‐ 

Інші  3,84  10,10  10,52  ‐  ‐ 

Нові  країни
постачальники 

20  52,73  53,51  ‐ 

34,57 

‐ 

Усього  100  263,9  267,8  39,5  231,73  225,59 

Джерело:Міністерство економічного розвитку та торгівлі, Державна служба статистики  

З  таблиці  2.10  видно,  що  квоти  на  ввезення  цукру‐сирцю  протягом  2009‐2011  років  не  були 
повністю використані (У 2009 році квота була використана лише на 15%). Низькі обсяги імпорту 
пояснювалися  зростанням  цін  на  цукор  на  світовому  ринку  та  тривалим  узгодженням 
процедури  ліцензування.  Виробництво  цукру  з  цукру‐сирцю  з  тростини  було  невигідним  до 
осені  2009  року.  Виробники  цукровмісної  сировини  не  відчували  б  ніякої  різниці  при  купівлі 

                                                             

33  Постанова    Кабінету  Міністрів  України  від  12  листопада  2008  р.  N  1002  «Про  затвердження  Порядку  розподілу 
тарифної  квоти  на  ввезення  в  Україну  цукру‐сирцю  з  тростини»  із  змінами  від  28.02.2011.  Країни‐постачальники 
засудили такий механізм ліцензування на 61‐й сесії Аграрного комітету СОТ, що відбулася 31 березня 2011 року 
34   Постанова Кабінету Міністрів України №1125  «Про використання цукру, виробленого з цукру‐сирцю з тростини, 
що ввезений в Україну в межах встановленої тарифної квоти» від 27 грудня 2008 року 
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цукру  з  буряків чи  з  сирцю. Втім  з початком копання буряків  стало  зрозумілим, що  заводи не 
отримають  достатньо  сировини.  Внутрішні  ціни на  цукор  стрімко  зросли,  в  той  час  як  світові 
ціни  впали.  У  цій  ситуації,  з  врахуванням  різниці  між  ціною  exw  в  Україні  та  розрахунковою 
ціною цукру з сирцю, імпорт та переробка давальницької сировини могли б бути вигідною для 
виробників  цукровмісної  продукції  для  утримання  своїх  витрат  на  конкурентному  рівні 
(Рисунок 2.7) 

РИСУНОК 2.7. ВНУТРІШНІ ТА СВІТОВІ ЦІНИ НА ЦУКОР 

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1,000.00

1,100.00

S
ep

-0
8

O
ct

-0
8

N
o
v-

0
8

D
ec

-0
8

Ja
n
-0

9

Fe
b
-0

9

M
ar

-0
9

A
p
r-

0
9

M
ay

-0
9

Ju
n
-0

9

Ju
l-

0
9

A
u
g
-0

9

S
ep

-0
9

O
ct

-0
9

N
o
v-

0
9

D
ec

-0
9

Ja
n
-1

0

Fe
b
-1

0

M
ar

-1
0

A
p
r-

1
0

M
ay

-1
0

Ju
n
-1

0

Ju
l-

1
0

A
u
g
-1

0

S
ep

-1
0

O
ct

-1
0

N
o
v-

1
0

D
ec

-1
0

Ja
n
-1

1

Fe
b
-1

1

д
о
л

. 
С
Ш
А

/
т

 цукор-сирець, NYBOT, fob

цукор білий, LIFFE, fob

цукор білий, Україна, exw

Розрахункова вартість цукру з сирцю (на
заводі, Україна)
цукор білий, ЄС, exw

 
Джерело:  Власна  презентація  на  основі  даних  консалтингової  агенції  ААА;  DG  Agri  (Європейська  Комісія); 
http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm 

Аналіз  регулювання  ринку  цукру  після  вступу  до  СОТ  засвідчує,  що  внутрішній  ринок 
залишається доволі закритим. Імпортна квота (і фактичні обсяги імпорту) не перевищують 15% 
від обсягів внутрішнього споживання (Таблиця А4 Додатків)  

Вступ  до  СОТ  не  вплинув  на  ступінь  підтримки  виробників.  Держава  продовжує  політику 
високих  митних  бар’єрів  та  ліцензування  імпорту,  застосовує  мінімальні  ціни  на  цукор 
всередині  країни,  регулює  загальні  обсяги  постачання  на  внутрішній  ринок.  Дозвіл  ввозити 
певну  кількість  цукру  на  пільгових  умовах  та  врахування  квоти  при  встановленні  квоти  А, 
означає  скорочення  виробництво  цукру  з  буряків  (втрати  виробників  цукрових  буряків),  втім 
має  також  забезпечувати  певний  виграш  для  споживачів  (згладжування  цінових  коливань  за 
рахунок  дешевшого  імпорту).  Збільшення  конкуренції  з  боку  імпортної  сировини може  також 
сприяти структурній перебудові галузі, підвищенню її продуктивності.   
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2.7 ВПЛИВ НА СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ХАРЧОВУ ПРОМИСЛОВІСТЬ: 
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА  

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СОТ НЕ ОБМЕЖИЛИ ДЕРЖАВНУ ПІДТРИМКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА   

Згідно  з  частиною  ІV  Розкладу  поступок  (Розділ  І)  Протоколу  про  вступ  України  до  Світової 
організації  торгівлі35  погоджений  загальний  сукупний  вимір  підтримки  (СВП)  сільського 
господарства складає 3,043 млрд. грн. 

Під час розрахунку сукупного виміру підтримки (базовий період для розрахунку 2004‐2006 рр.)) 
було враховано існуючі бюджетні програми підтримки галузі36: 

РИСУНОК  2.8.  СУКУПНИЙ  ВИМІР  ПІДТРИМКИ  СІЛЬСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА  ТА  ОБСЯГ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 
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Джерело: Державна служба статистики, власні розрахунки 
Примітка: Підтримка виробників включає продуктову та непродуктову підтримку (див. таблицю), проте не включає пільг з ПДВ 

Погоджений  обсяг  підтримки  визначає  максимальний  розмір  прямого  дотування  галузі  та  не 
обмежує  видатки  «зеленої  скриньки»,  спрямовані  на  забезпечення  розвитку  сектору  та 
визначені як такі, що не викривлюють торгівлю та виробництво37. Крім того, ч. 4 ст. 6 Угоди про 
сільське господарство передбачає, що до СВП не зараховується підтримка   у разі, коли вона не 
перевищує  5  відсотків  вартості  і)  основного  виду  продукції  (продуктова  підтримка)  або  іі) 

                                                             

35 Ратифікованого Законом України №250‐VI від 10 квітня 2008 року. 
36  Згідно  розрахунків,WT/ACC/SPEC/UKR/1/Rev.12  обсяг  3,043  млрд.  грн.  включає  лише  продуктову  підтримку. 
Непродуктовий  СВП,  який  включає  основні  державні  програми  (компенсація  кредитних  ставок,  вартості 
сільськогосподарської техніки) становив для 2004‐2006 рр. 3,051 млрд. грн. 
37  Критерії  видатків,  які  не  підлягають  обмеженню  в  межах  СОТ,  наведено  в  додатку  2  Угоди  про  сільське 
господарство. 



 
37 

 

загального  сільськогосподарського  виробництва  (підтримка,  не  пов’язана  з  конкретним 
продуктом). 

Згідно  з  нотифікації  України  до Аграрного  комітету  СОТ  від  5  травня  2011  року38,  фактичний 
обсяг СВП у 2009 році становив 1,11 млрд грн, тобто був в 2,7 рази нижчим за дозволений обсяг 
СОТ.  При  цьому  підтримка,  не  пов’язана  з  певними  видами  сільськогосподарської  продукції 
(компенсація вартості складної техніки, страхових премій, кредитних ставок та пільги з ПДВ) не 
перевищила 5% валової продукції галузі (3, 9 млрд грн підтримки проти 154 млрд. грн. валової 
продукції).      Продуктова  підтримка  для  більшості  видів  продукції  (за  винятком  цукрових 
буряків, хмелю, винограду, ВРХ, овець та кіз) теж не перевищила допустимої 5% межі.   

В цілому, розмір підтримки сільського господарства не перевищував 5% виробництва протягом 
останніх  декількох  років  (Рисунок  2.8).  З  Рисунку  2.8  видно,  що  зобов’язання  СОТ  не  мали 
обмежувального характеру для надання бюджетної підтримки сільському господарству.  

Протягом  останніх  років  частка  програм  «зеленої  скриньки»  перевищувала  50%  (Таблиця  А5 
Додатків).  Враховуючи  зміни  в  оподаткуванні  сільськогосподарських  підприємств  (зокрема 
очікувану  відміну  можливості  акумулювання  сум  ПДВ  для  покриття  виробничих  витрат  у 
201839), значення цих програм зростатиме і в майбутньому. 

2.8 ВПЛИВ НА СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ХАРЧОВУ ПРОМИСЛОВІСТЬ: 
ЕКСПОРТ НАСІННЯ СОНЯШНИКА  

ЕСКПОРТ СОНЯШНИКОВОЇ  ОЛІЇ  ПРОДОВЖИВ ЗРОСТАННЯ,  НЕЗВАЖАЮЧИ НА ЗНИЖЕННЯ СТАВКИ 
ВИВІЗНОГО МИТА НА НАСІННЯ СОНЯШНИКА 

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії з часткою експорту 54% у 
сезоні  2009/10  і  49%  у  сезоні  2010/1140.  В  Україні  було  вироблено  близько  6,5  млн.  т 
насіння  соняшнику  в  2009/10  маркетинговому  році.  В  2010  році  виробництво 
соняшника  склало  близько  6,8  млн.  т.  При  постійно  зростаючих  переробних 
потужностях,  що  в  даний  час  становлять  близько  9  млн.  т,  Україна  має  відмінні 
можливості  для  того,  аби  домінувати  на  міжнародних  ринках  соняшникової  олії 
(Рисунок 2.9). 
Для  стимулювання  зростання  виробництва  соняшникової  олії  в  України  було  введено 
експортне  мито  на  насіння  соняшнику  у  розмірі  23%  у  1999  році,  з  наступним 
зниженням його до 17% у 2001 році. У ході переговорів про приєднання до СОТ Україна 
зобов’язалася скорочувати експортне мито щорічно на один відсотковий пункт з 16% на 
момент  приєднання,    поки  ставка  не  досягне  10%41.  Однак,  поточна  ставка  податку  в 
2011  році  ‐  11%42.  Це  пояснюється  тим, що  відповідно  законодавства  України43  роком 
відліку скорочення ставки експортного податку став 2007 рік.  

                                                             

38 Документ G/AG/N/UKR/9 
39  Пункт 4. ч. 2 Розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України №2755‐VI від 2 грудня 2010 року. 
40  Власні розрахунки на основі даних USDA  
41 Звіт робочої групи WT/ACC/UKR/152 
42  Закон України  №. 1033‐XIV від 10.09.1999 зі змінами від  31.05.2007 
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Експортні мита не  забороняються СОТ  (стаття XI).  Близько однієї  третини членів СОТ 
застосовують  експортні  мита.  Основним  аргументом  на  користь  експортних  мит  на 
сировинні  товари,  було  те,  що  вони  можуть  слугувати  ресурсом  для  розвитку 
вітчизняного  виробництва  та  переробної  промисловості  з  високою  доданою  вартістю 
експорту. 

РИСУНОК 2.9. ПОТУЖНОСТІ З ПЕРЕРОБКИ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ В УКРАЇНІ, 2006‐2012 
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Джерело: асоціація Укроліяпром 
Примітки: * Прогноз 

З  Рисунок  2.9  видно,  що  не  зважаючи  на  поступове  зниження  ставки  експортного  мита  на 
насіння  соняшника  в  рамках  домовленостей  в  СОТ,  потужності  з  переробки  всередині  країни 
продовжували зростати. На внутрішній ринок постачається до 95% усього вирощеного насіння 
соняшника (Таблиця А6 Додатку), а обсяги експорту його незначні (400 тис. т в середньому за 
період 2006‐2011 рр.) та не змінювалися значно після вступу до СОТ. 

Натомість щорічне виробництво та експорт соняшникової олії,  в противагу до застережень, має 
стабільну позитивну динаміку (Рисунок 2.10) 

                                                                                                                                                                                                             

43 Зміни до Закону No. 1033‐XIV від 07. 07.2005, передбачали впровадження ставки 16% та її щорічне зниження на 1 
відсотковий пункт, починаючи з 1 січня 2007 року до рівня 10%, і ці зміни мали набути чинності тільки після набуття 
Україною повного членства в СОТ. Державна митна служба (№11/2‐21/5067‐ЕП) розтлумачила ці положення закону 
наступним чином: ставка мита у 2007 році – 17%, у 2008 році (рік вступу в СОТ) – 14%, у 2009 – 13%, і у 2010‐12%, і 
отже 10% очікується у 2012 році.. На основі розкладу поступок та дати вступу Україна могла б досягти ставки 10% у 
2014 році.  
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РИСУНОК 2.10. ВИРОБНИЦТВО ТА ЕКСПОРТ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ З УКРАЇНИ, 2003‐2011 
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Джерело: оцінки USDA 

2.9 ВПЛИВ НА АВТОМОБІЛЬНУ ГАЛУЗЬ 
ВИРОБНИКИ АВТОМОБІЛІВ  ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ 

До  вступу  України  до  СОТ,  імпортне  мито  у  розмірі  25%  надавало  конкурентні  переваги 
українським  виробникам  автомобілів  перед  іноземними,  що  прагнули  вийти  на  український 
ринок.  Зростання  обсягів  внутрішнього  виробництва  спостерігалося  до  початку  світової 
економічної  кризи,  коли  обсяги  виробництва  зменшилися.  Після  2009  року  зростання  обсягів 
виробництва  легкових  авто  відновилося  лише  частково,  поступаючись  темпам  зростання 
імпорту.  

Обсяг  імпорту легкових автомобілів в Україну  з країн‐членів СОТ завжди значно перевищував 
обсяги  імпорту  з решти країн. Тенденція  збільшення обсягів  імпорту продовжувалась до 2008 
року. У 2009 році обсяг імпорту значно зменшився. Цікавим є те, що у грошовому вимірі, обсяг 
імпорту з країн СОТ набагато перевищував обсяг імпорту з інших країн. Це говорить про значну 
різницю  у  цінах  на  автомобілі,  вироблені  у  цих  різних  групах  країн.  Зокрема,  середні  ціни  на 
автомобілі  виготовлені  в  Російській  Федерації,  завжди  були  у  кілька  разів  нижчі  за  ціни 
європейських виробників.  

Вступ  України  до  СОТ  призвів  до  стрімкого  зростання  обсягів  імпорту  легкових  автомобілів. 
Саме після вступу України до СОТ, обсяги імпорту з країн‐членів СОТ значно зросли, що значною 
мірою було пов’язано із зменшенням ставки імпортного мита з 25% до 10%. Це свідчить про те, 
що  висока  ставка  ввізного  мита  дійсно  була  перепоною  для  входу  на  український  ринок. 
Тенденції  зростання  обсягів  імпорту  можливо  продовжилися  би,  якби  не  світова  економічна 
криза. З наступом фінансової кризи, що спричинила обмеження та подорожчання кредитування, 
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обсяги  імпорту  стали  падати.  Після  введення  13%  надбавки  обсяги  імпорту  впали  майже  до 
нуля. Проте зростання імпорту почалося ще до відміни цієї надбавки. Зростання, з невеликими 
сезонними коливаннями, продовжується до сьогодні. 

РИСУНОК 2.11. ІМПОРТ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ, МЛН. ДОЛ. США ЗА МІСЯЦЬ. 
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Джерело: Державна служба статистики зі звіту "Експорт / імпорт товарів за країнами світу". Інформація була зібрана за товарним 
кодом 8703 ‐ Автомобiлi легковi та iншi моторні транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних 
транспортних засобів товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi‐фургони та гоночнi автомобiлi. 

РИСУНОК 2.12. ЧАСТКИ РИНКУ ІМПОРТЕРІВ ТА ВНУТРІШНІХ ВИРОБНИКІВ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ 
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Вступ України до СОТ різко змінив частки ринку між внутрішніми та іноземними виробниками 
легкових  автомобілів  на  користь  імпортерів.  Але  з  приходом кризи,  частки ринку  обох  сторін 
стали  приблизно  однакові.  Після  закінчення  кризи  частка  імпорту  відносно  зросла  знову,  а 
введення 13% надбавки імпортного мита не вплинуло на розподіл часток ринку. 

Після  вступу  України  до  СОТ,  конкуренцію  новим  українським  автомобілям  склали  старі 
автомобілі  іноземного  виробництва,  у  тому  числі  автомобілі,  вік  яких  складав  більше  8  років. 
Ввезення  автомобілів  такого  віку  стало  можливим  після  втрати  чинності  Закону  України  № 
2739‐IV «Про деякі питання ввезення на митну територію України  та реєстрації транспортних 
засобів».  

Проте,  відповідно  до  Податкового  кодексу  України,  автомобіль,  вік  якого  більше  8  років,  при 
ввезенні  в  Україну,  обкладається  дуже  великою  кількістю  податків  і  митних  зборів.  До  таких 
відрахувань належать: плата за митне оформлення, акцизний збір, податок на додану вартість, 
плата  за  технічні  специфікації,  екологічний  контроль,  ставки  яких  значно  збільшуються, 
залежно  від  віку  та  об’єму  двигуна  автомобіля.  В  таких  умовах,  купівля  нового  українського 
автомобіля стає вигіднішою, ніж ввезення старого. 

Останнім часом попит на автомобілі почав зростати, і дешевші після вступу в СОТ та більш якісні 
імпортовані  автомобілі  починають  завойовувати  український  ринок.  У  відповідь,  Асоціація 
виробників  автомобілів  України  ініціювала  розслідування  Міжвідомчої  комісії  з  міжнародної 
торгівлі стосовно імпорту автомобілів іноземного виробництва в Україну, незалежно від країни 
походження.  Як  результат,  в  Україні може  бути  введено  спеціальне мито на  імпорт  іноземних 
автомобілів. 

Зрозуміло, що  українські  виробники лобіюють  таке  рішення для  того, щоб  відвоювати  частку 
ринку  на  хвилі  збільшення  попиту  на  легкові  автомобілі  в  Україні.  Але  для  українського  ж 
споживача таке рішення не може бути вигідним: воно підвищить ціни на  імпортні авто. Вкрай 
невигідним  стане  введення  спеціального  мита  для  імпортерів.  З  точки  зору  бюджетного 
процесу,  введення  нового  мита  потенційно  може  принести  збільшення  надходжень  податків, 
сплачених  внутрішніми  виробниками.  Але  невідомо  чи  це  потенційне  збільшення  зможе 
перекрити втрати від зменшення митних надходжень. Насамкінець, після підписання Протоколу 
про  вступ  України  у  СОТ,  Україна  взяла  на  себе  зобов’язання  навпаки  понизити  ставку 
імпортного мита до 5 % до 2013 року.  

З іншого боку, введення спеціального мита на імпорт легкових автомобілів прямо не суперечить 
правилам  вступу  до  СОТ.  Такі  види  мита  можуть  вводитись  з  метою  захисту  національного 
виробника,  а  також,  як  запобіжний  захід  проти  недобросовісної  конкуренції  з  боку  іноземних 
імпортерів. 

Для  українського  виробника  легкових  автомобілів  факт  вступу  до  СОТ  відіграв  скоріше 
негативну  роль.  Через  нижчу  якість  і  порівняно  високі  ціни,  українському  виробнику  важко 
конкурувати з іноземними.  

2.10 ВПЛИВ НА БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР 
ЧЛЕНСТВО В  СОТ НЕ МАЛО ПРЯМОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО РИНКУ КРАЇНИ   

В  результаті  приєднання України до СОТ  стало можливим відкриття філій  іноземних банків  в 
Україні, Відповідні зміни до законодавства набули чинності з моменту приєднання України до 
СОТ. Під час обговорення цих змін проти відкриття філій іноземних банків в Україні висувався 



 
42 

 

ряд  заперечень44.  Зокрема  створення  філій  іноземних  банків  могло  призвести  до  подальшого 
збільшення  присутності  іноземного  капіталу  в  Україні,  що  створювало  загрозу  економічному 
суверенітету України. Також філії іноземних банків, що мають безпосередній доступ до ресурсів 
материнського  банку  можуть  мати  невиправдані  конкурентні  переваги  порівняно  з 
українськими  банками.  Також  висувались  аргументи  щодо  прискорення  відтоку  капіталу  з 
України і недоліків нормативної бази. 

Однак  коли  в  травні  2008  року  було  дозволено  відкриття  філій  іноземних  банків  в  Україні 
функціонувало 47 банків з іноземним капіталом,. Ці банки вже мали привілейований доступ до 
кредитних ресурсів материнських банків і успішно використовували його для збільшення своєї 
ринкової  частки,  що  перевищувала  50%.  Таким  чином  потенційне  відкриття  філій  іноземних 
банків не могло мати суттєвого впливу на іноземну участь  

На виконання внесених змін до Закону  “Про банки і банківську діяльність” Національний банк 
прийняв  відповідні  зміни  до  своїх  нормативних  актів.  При  цьому  НБУ максимально  наблизив 
регулювання  діяльності  філій  іноземних  банків  до  регулювання  банків.  Зокрема  було 
встановлено аналогічні  вимоги щодо відкриття філій  та нових банків, необхідного  стартового 
капіталу, формування обов’язкових резервів,  нормативів  адекватності  капіталу,  участі  у фонді 
гарантування вкладів,  введення  тимчасової  адміністрації.  Таким  чином,  перевагами відкриття 
філій,  а  не  дочірніх  банків  іноземними  інвесторами  є  переважно    відсутність  реєстрації 
юридичної  особи  та  спрощений  порядок  руху  капіталу  між  материнським  банком  та  філією. 
Отже,  виконуючи  свої  зобов’язання  при  вступі  до  СОТ,  НБУ  та  українські  законодавці 
мінімізували вплив можливого відкриття філій іноземних банків на банківський сектор України.  

Крім  того,  вимогою до  відкриття філій  є  походження  іноземних  банків, що  бажають  відкрити 
філію,  з  країн,  з  якими  Національний  банк  підписав  меморандум  про  співпрацю  в  сфері 
банківського  нагляду.  Поки  НБУ  підписав  такі  меморандуми  з  Китаєм,  Польщею,  та  Литвою. 
Іншим  стримуючим  фактором  приходу  нових  інвесторів  у  банківський  сектор  України  стала 
банківська криза. В 2009, 2010 та першому півріччі 2011 року було зареєстровано 13 банків. Для 
порівняння в пік банківського буму у 2007 році також було зареєстровано 13 банків.  

В  результаті  за  три  роки  дії  норми,  що  дозволяє  відкриття  філій  іноземних  банків,  іноземні 
банки  продовжили  вкладати  кошти  в  Україну  через  участь  в  існуючих  банках  або  відкриття 
дочірніх  банків  в  Україні.  Станом  на  кінець  серпня  2011  року  жодної  філії  іноземного  банку 
відкрито не було.   

 

 

 

                                                             

44 http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=17&menu=104&Itemid=96 
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3. МАЙБУТНІ ПОТЕНЦІЙНІ ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ  

3.1 ВСТУП РОСІЇ У СОТ 

Офіційну заяву щодо про приєднання до Генеральної  угоди з тарифів  і  торгівлі  (з 1994 року  ‐  
СОТ) Росія подала у 1993,  так  само,  як  і Україна. Фактично переговорний процес розпочався у 
1995 році із першого засідання робочої групи (РГ), яке відбувалося на основі «Меморандуму про 
зовнішньоторговельний режим», що був представлений Росією у березні 1994 року. Фактично, 
на першому етапі, переговорний процес був сконцентрований на розгляді на багатосторонньому 
рівні в рамках робочої  групи торгово‐політичного режиму Росії на предмет його відповідності 
нормам СОТ. 45 

Після представлення в 1998 році Росією первинних пропозицій щодо доступу на ринок товарів і 
за рівнем підтримки сільського господарства почалися переговори на двосторонньому рівні. У 
1999  році  членам  СОТ  була  передана  перша  редакція  Переліку  специфічних  зобов'язань  з 
доступу  на  ринок  послуг  і  проект  Списку  вилучень  з  режиму  найбільшого  сприяння  (РНБ). 
Починаючи з 2000 року переговори охоплювати всі аспекти процесу приєднання до СОТ. 

На сьогоднішній день до складу робочої групи зі вступу Росії до СОТ входять 60 країн‐членів. З 
лютого 2007 р. до складу РГ увійшов В'єтнам, в травні 2007 р. ‐ Саудівська Аравія, в грудні 2007 
р. членом РГ стали ОАЕ, в травні 2008 р.  ‐ Україна. У переговорах з тарифних питань залучено 
понад 50 членів СОТ, з доступу на ринок послуг ‐ близько 30.  

Останнє  офіційне  тридцяте  засідання  Робочої  групи  з  питань  вступу  Росії  до  СОТ  відбулося  у 
Женеві  23  березня  2006  року.  На  сьогодні  переговори  проходять  головним  чином  на 
неофіційних  засіданнях  та  консультаціях  РГ  та  на  двосторонньому  рівні  із  країнами‐членами 
робочої групи. За підсумками цих переговорів підписуються відповідні двосторонні протоколи 
про їх завершення. 

В  рамках  вже  досягнутих  російською  делегацією  двосторонніх  домовленостей  початковий 
рівень «зв'язування» мит для жодної ставки мита не буде нижчим за діючі на сьогодні ставки, як 
і в перший рік після приєднання Росії до СОТ жодна зі ставок митних зборів не буде знижена. 

За  підсумками  завершення  переговорів  щодо  доступу  на  ринки  послуг  Росія  погодилася 
прийняти  зобов'язання  приблизно  по  116  секторах  послуг  з  155  секторів,  передбачених 
класифікацією  СОТ.  У  ряді  випадків  позиція  Росії  передбачає  більш  жорсткі  умови  роботи 
іноземних постачальників послуг на російському ринку в порівнянні з умовами, передбаченими 
чинним  законодавством  (наприклад,  послуги,  пов'язані  з  енергетикою,  частина  транспортних 
послуг, частина медичних послуг та ін.) 

Інтенсивно  продовжуються  переговори  щодо  закріплення  рівня  державної  підтримки  у 
сільському  господарстві,  квот  на  поставку  продовольчої  продукції,  санітарного  та  фіто 
санітарного  контролю,  а  також  промислової  зборки,  за  якими  ще  не  досягнуто  згоди,  та  над 
самим звітом Робочої групи. Сільське господарство та харчова промисловість Росії відносяться 
до чутливих секторів, яким може бути непросто адаптуватися до міжнародної конкуренції.  

Фактично  головною  країною  із  якою  не  досягнуто  згоди  на  двосторонньому  рівні  є  Грузія,  з 
якою  після  дворічної  перерви  переговори  відновилися  лише  у  березні  2011  року.  Останні 
російсько‐грузинські  переговори  щодо  вступу  Росії  до  СОТ    (7  жовтня  2011  року)  не  мали 
результату через недосягнення згоди щодо режиму торгівлі на територіях Абхазії та Південної 

                                                             

45 http://www.wto.ru/russia.asp?f=dela&t=11 
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Осетії.46  Однак  сторони  домовились  відновити  переговори  з метою досягнення  згоди  якомога 
скоріше. Крім того, США почали розгляд можливостей відміни поправки Джексона‐Веніка щодо 
Росії  після  досягнення  двосторонньої  домовленості  ще  у  2010  році.47  За  офіційним 
повідомленням Уряд Російської Федерації очікує завершити переговори щодо вступу до СОТ на 
офіційному засіданні РГ наприкінці 2011 року після неофіційних консультацій.48  

З огляду на створення влітку 2011 року Митного Союзу Росія, Білорусь, Казахстан, перспективи 
та  наслідки  вступу  Росії  до  світової  торгівельної  організації  отримали  додатковий  ракурс. 
Оскільки Росія вступає до СОТ, як окрема країна, норми СОТ носитимуть пріоритетний характер 
по відношенню до норм Митного Союзу. За рішенням Ради Федерації з ратифікації відповідного 
міжнародного  договору,  норми  СОТ,  що  відносяться  до  сфери  регулювання  Митного  Союзу, 
стануть  частиною  його  правової  системи  та  встановлюють  пріоритет  зобов’язань  країни  в 
рамках  СОТ  перед  її  зобов’язаннями  в  рамках  Митного  Союзу.  Даний  міжнародний  договір 
фактично  врегульовує  механізм  участі  учасників Митного  Союзу  в  міжнародних  торгівельних 
об’єднаннях. 49 

Вступ Росії  до СОТ не тільки дасть  суттєвий  імпульс внутрішнім реформам та розвитку більш 
відкритого та конкурентоспроможного бізнесу,  але й дозволить торгівельним партнерам Росії 
мати  визначене  та  рівноправне  поле  гри  для  ведення  торгівельної  політики  та  вирішення 
торгівельних  суперечок.  Росія  є  єдиним  членом  «Великої  20»,  що  не  вступив  в  СОТ.  Більший 
рівень  передбачуваності  торгівельної  політики  та  вирівнювання  відносин  із  торгівельними 
партнерами відповідно до міжнародних правил дозволить побудувати двосторонні торгівельні 
відносини якісно нового рівня.  

3.2 ДОХА РАУНД 

Новий раунд багатосторонніх торгівельних переговорів в рамках СОТ  ‐  "Доха – Розвиток"(Doha 
Development  Agenda,  DDA)  був  розпочатий  у  листопаді  2001  року.    Перелік  питань  порядку 
денного  та  організація  роботи  за  напрямками  (мандат)  на  проведення  даного  раунду  було 
визначено  Декларацією  Шостої  Конференції  міністрів  СОТ.  Переговори  на  рівні  міністрів 
відбувались далі у Канкуні 2003 року, у Женеві 2004 року, у Гонконгу 2005 року і в Женеві 2006 
та 2008 рр і очікуються в 2011 році. 

Основними  напрямами  багатосторонніх  переговорів  раунду  "Доха  –  Розвиток"  є:  питання 
імплементації  угод  СОТ  (§12  Декларації  Доха50);  сільське  господарство  (§§13‐14  Декларації); 
доступ  до  ринку  несільськогосподарських  товарів  (§16  Декларації);  правила  торгівлі  (§§28‐29 
Декларації);  торгівля  послугами  (§  15  Декларації);  торговельні  аспекти  прав  інтелектуальної 
власності (§§17‐19 Декларації); вирішення суперечок (§ 30 Декларації); сприяння торгівлі (§ 27 
Декларації); електронна комерція (§ 34 Декларації); захист навколишнього середовища (§§31‐33 
Декларації);  питання  розвитку  (§§38‐41,  42‐44  Декларації);  інші  напрямки  переговорів  та 
розділи робочої програми переговорів раунду "Доха – Розвиток". 

Після  набуття  членства  в  СОТ  у  травні  2008  року  Україна  приєдналась  до  групи  країн‐членів 
СОТ,  що  нещодавно  вступили  до  Організації  (Recently  acceded  members/Very  Recently  acceded 

                                                             

46 http://www.scan‐interfax.ru/TopicNews.aspx?id=e056316b‐ebea‐428f‐b4a7‐268c3fab44f8 
47  http://www.km.ru/v‐mire/2011/10/13/modernizatsiya‐ekonomiki‐rossii‐i‐innovatsii/administratsiya‐obamy‐reshila‐
dobitsy  
48 http://www.wto.ru/ru/news.asp?msg_id=28502  
49 http://www.wto.ru/ru/news.asp?msg_id=28486  
50 http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm#declaration  
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members  – RAM/VRAM)51,  до  складу  якої,  крім України,  входять Албанія,  Вірменія, Китай, Капе 
Верде, Китайський Тайпей, Хорватія, Еквадор, Македонія, Грузія, Йордан, Киргизька Республіка, 
Молдова, Монголія, Оман, Панама, Саудівська Аравія, Тонга, В’єтнам.  

Членство у даній групі дозволяє узгодити з країнами‐членами  положення щодо не погіршення 
основних  зобов'язань  України  з  сільського  господарства,  доступу  до  ринку 
несільськогосподарських товарів тощо, незалежно від рівня зобов’язань, що обговорюються або 
уже погоджені в рамках раунду, а саме: 

‐ не  здійснювати  подальшого  скорочення  загальної  сукупної  підтримки  сільського 
господарства; 

‐ не знижувати тарифи на сільськогосподарські товари; 
‐ не переглядати часові графіки майбутніх скорочень тарифів та сукупної підтримки; 
‐ не  здійснювати  подальшого  скорочення  тарифів  з  доступу  до  ринку 

несільськогосподарських товарів. 

Крім того, метою формування позицій з найважливіших питань порядку денного раунду "Доха – 
Розвиток",  які  відповідають  зовнішньоекономічним  інтересам  України,  та  їх  узгодження  з 
країнами‐членами  СОТ,  центральні  органи  виконавчої  влади  розробляють  пропозиції  до 
позиційних документів від України. 

Порядок денний напрямку «Сільське господарство», що є одним із найбільш складних та спірних 
в рамках раунду "Доха‐Розвиток", становить надзвичайний інтерес для України. Особлива увага 
країн‐членів  СОТ  зосереджена  на  узгодженні  проектів  зобов’язань  стосовно  подальшої 
лібералізації  торгівлі  сільськогосподарською продукцією,  зокрема  у  сфері  скорочення  тарифів 
та  обсягів  субсидій, що негативно  впливають на  торгівлю  сільськогосподарською продукцією. 
Участь у переговорному процесі дозволить Україні завчасно визначити потенціал та найбільш 
перспективні  напрямки  сільськогосподарського  експорту.  Спільно  з  Міністерством  аграрної 
політики  підготовлено  проект  поглибленої  позиції  України  на  переговорах  Раунду  Доха‐
Розвиток у сфері сільського господарства.52 

Стосовно можливості  застосування  Україною  спеціального  захисного  механізму  (SSM)  позиція 
України було офіційно підтримано в рамках групи країн, що нещодавно приєднались до СОТ, що 
зафіксовано у документі Комітету сільського господарства СОТ від 6 липня 2010 року.53  

Крім  того,  Україною  біло  подано  позиційний  матеріал54  стосовно  необхідності  закріплення  за 
нею права використовувати зазначений спеціальний захисний механізм, який обговорюється у 
рамках Доха‐раунду.  

Доступ  до  ринку  несільськогосподарських  товарів  (NAMA)  є  одним  із  основних  напрямків 
багатосторонніх  переговорів  СОТ  у  рамках  раунду  "Доха‐Розвиток"  та  охоплює  питання 
зниження та скасування тарифів, у тому числі тарифних піків, визначення системного підходу 
до  зниження  високих  тарифів,  усунення  нетарифних  бар'єрів  для  несільськогосподарської 
продукції,  зокрема,  на  товари,  що  представляють  експортний  інтерес  для  країн,  що 
розвиваються. 

Україною було підтримано спільну  ініціативу США та ЄС щодо проекту домовленості до Угоди 
СОТ про технічні бар’єри у торгівлі в частині, що стосується маркування текстильних виробів, 

                                                             

51 http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/negotiating_groups_e.htm#grp011  
52 TN/AG/W/4/Rev.4 від 06.12.2008 
53 JOB/AG/12  
54 JOB/AG/14 від 20.09.2010 
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одягу, взуття та дорожніх товарів.55 Крім того, Міністерство економічного розвитку та торгівлі у 
співпраці  із  зацікавленими  міністерствами  (Держмитслужба,  Мінпромполітики  та 
Мінпаливенерго) опрацювало  проект  Протоколу  щодо  підвищення  прозорості  заходів 
ліцензування експорту “Protocol on Transparency  in Export Licensing to the General Agreement on 
Tariffs  and  Trade  1994”  та  надіслало  повідомлення  до  Секретаріату  СОТ  стосовно  приєднання 
України до зазначеної ініціативи. 56 

Переговори  щодо  правил  торгівлі  спрямовано  на  удосконалення  положень  угод  СОТ  про 
антидемпінгові заходи та про субсидії  і компенсаційні заходи, з урахуванням потреб країн, що 
розвиваються  та  найменш  розвинених  країн.  Крім  того,  увага  країн‐членів  зосереджена  на 
приведенні  регіональних  торговельних  угод  у  відповідність  з  положеннями  багатосторонніх 
угод СОТ, що має відбуватися шляхом гармонізації відповідних торговельних домовленостей з 
положеннями угод СОТ.   

Оскільки  Україна  проводить  двосторонні  переговори  із  третіми  країнами  та  у  зв’язку  із 
посиленням дискусій щодо необхідності приєднання України до Митного Союзу Росія, Білорусь, 
Казахстан,  вимоги  щодо  прозорості  РТУ  та  їх  відповідності  нормам  та  правилам  СОТ  є 
надзвичайно  важливим  для  захисту  торгівельних  інтересів  держави.  В  рамках  Доха  раунду 
Україна,  виступаючи  за  збільшення  рівня  транспарентності  всіх  категорій  угод,  підтримала 
наміри  країн‐членів  СОТ  проводити  огляди  всіх  угод,  включаючи  угоди  з  країнами,  які  не  є 
членами СОТ. 57 

Обговорення  питань  щодо  торгівлі  послугами  здійснюється  з  метою  сприяння  економічному 
зростанню всіх торгових партнерів і розвитку країн, що розвиваються, та найменш розвинутих 
країн.  58  Проект  домовленості  щодо  проблемних  питань  завершення  переговорів  з  торгівлі 
послугами представлено у звіті Голови Ради з торгівлі послугами.  59 

Питання  торгівлі  послугами  в  рамках  Доха  раунду  охоплюють  покращення  умов  доступу  до 
ринків послуг, правила та дисципліни в сфері торгівлі послугами, інші питання зростання участі 
у  переговорах  країн,  що  розвиваються,  та  спеціальний  і  диференційований  режим  щодо 
найменш розвинутих країн, заохочення за самостійну лібералізацію.  

Основними  напрямами  переговорів  Доха  раунду  у  сфері  торговельних  аспектів  прав 
інтелектуальної  власності  є:  ТРІПС  та  захист  здоров’я  населення;  географічні  зазначення; 
зв’язок між Угодою ТРІПС та Конвенцію з біологічного різноманіття; охорони традиційних знань 
та фольклору. 

Генеральна  Рада  СОТ  прийняла  Протокол  про  внесення  доповнень  до  Угоди  ТРІПС60,  про 
тимчасове звільнення (за певних умов) членів СОТ від зобов’язань передбачених статтями 31 (f) 
та  (h)  Угоди  ТРІПС:  звільнення  експортуючого  Члена  від  зобов’язання  гарантувати,  що 
примусова  ліцензія  видана  з  метою  постачання  фармацевтичної  продукції  для  задоволення 
внутрішніх  потреб,  а  також  звільнення  імпортуючого  Члена  від  зобов’язання  сплачувати 
адекватну  винагороду  власнику  права  на  об’єкт  інтелектуальної  власності,  відносно  якого 
видана  примусова  ліцензія.  Протокол  про  внесення  доповнень  до  Угоди  ТРІПС  мав  бути 

                                                             

55 TN/MA/W/93/Rev.1/Add.1. http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/wto/ukr/5226.html  
56 Лист Міністерства економіки України від 29.01.2010 № 4801‐25/14 
57 Перелік питань, пов’язаних із регіональними торговельними угодами (TN/RL/W/8/Rev.1 від 01 серпня 2002 року) 
та Механізм забезпечення прозорості регіональних торговельних угод (TN/RL/W/252 від 21 квітня 2011 року) 
58 § 15 Декларації Міністрів 
59 TN/S/33 від 26.03.2008 
60 WT/L/641 
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підтверджений країнами‐членами СОТ до 31 грудня 2009 року.61 Станом на червень 2011 року 
прийнятність  Протоколу  підтвердили  49  країн‐членів  СОТ.  Вдруге  термін  розгляду  та 
погодження протоколу продовжено до 31 грудня 2011 року. 

У питаннях географічних зазначень, країни обговорюють порядок створення багатосторонньої 
системи нотифікації  та реєстрації  географічних зазначень для вин та  спиртів,  та  застосування 
підвищеного рівня захисту до географічних зазначень для інших товарів ніж вина та спирти.  

Станом  на  липень  2009  року  країни‐члени  СОТ  продовжують  обговорення  трьох  пропозицій 
щодо  створення  багатосторонньої  системи  нотифікації  та  реєстрації  географічних  зазначень 
для вин та  спиртів,  зокрема, пропозиції ЄС62,  "спільної" пропозиції  групи країн‐членів СОТ63  та 
компромісної пропозиції Гонконгу, Китай64. 

Суть пропозиції ЄС полягає в тому, що у випадку внесення географічного зазначення на вино або 
спирт  до  багатостороннього  реєстру,  таке  географічне  зазначення  повинно  користуватися 
захистом  у  інших  країнах‐членах  СОТ,  за  винятком  випадків,  коли  інший Член СОТ  висловить 
застереження протягом визначеного періоду.  

Згідно  з  "спільною"  пропозицією  внесення  змін  до  Угоди  ТРІПС  не  потрібно.  Водночас, 
пропонується  прийняти  рішення  Ради  ТРІПС  про  створення  добровільної  системи  реєстрації 
географічних зазначень на вина та спирти у спеціальній базі даних.  

Пропозиція Гонконгу є компромісною порівняно з пропозицією ЄС та "спільною" пропозицією і, 
зокрема,  передбачає,  що  у  випадку  внесення  географічного  зазначення  на  вино  або  спирт  до 
багатостороннього  реєстру,  таке  географічне  зазначення  повинно  користуватися  захистом  на 
території країн‐членів СОТ, які вирішили брати участь у багатосторонній системі. 

Варто  відмітити, що в рамках переговорів про ЗВТ  з  ЄС  питання  географічних  зазначень було 
одним з найскладніших для України. 

В  рамках  Доха  розгляд  аспектів  сприяння  торгівлі  направлений  на  визначення  потреб  і 
пріоритетів  країн‐членів  у  сприянні  торгівлі,  зокрема,  країн,  що  розвиваються,  та  найменш 
розвинутих  країн".  Українська  сторона  опрацьовує  консолідованому  документі  переговорної 
групи з питань сприяння торгівлі від 25 липня 2011.65 Зазначений документ ураховує текстові 
пропозиції країн‐членів СОТ, а саме Гонконгу, Китайської Народної Республіки, Японії, Монголії, 
Королівства  Норвегія,  Швейцарської  Конфедерації,  Турецької  Республіки  та  Республіки 
Гондурас. 

Україна розробила позиційні документи та приймає участь у роботі груп із найважливіших для 
економіки та торгівельної політики питань: сільське господарство, сприяння торгівлі, доступ до 
ринку  несільськогосподарських  товарів,  правила  торгівлі  та  ін.  як  член  групи  країн,  що 
нещодавно вступили до СОТ вона воже приймати участь у виробленні єдиної позиції з важливих 
питань торгівлі та відстоюванні її в рамках раунду Доха розвиток.  

Оскільки переговори просуваються дуже довго та проблематично, за пропозицією Паскаля Ламі 
від  31  травня  2011  року  документи  будуть  розділені  на  три  блоки:  1  –  швидкісний  пакет  ‐ 

                                                             

61 Для країн‐членів СОТ, які не підтвердять прийнятність Протоколу, залишиться чинним рішення Генеральної Ради 
СОТ від 30.08.2003 
62 TN/IP/W/11 
63 TN/IP/W/10/Rev.1 
64 TN/IP/W/8 
65 TN/TF/W/165/Rev.10 
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стосовно  найменш  розвинених  країн  (НРК),  2  –  середньо швидкісний  ‐  НРК+,  3  –  повільний  ‐ 
питання торгівлі сільськогосподарськими товарами, промисловими товарами і послугами.66 

Таким  чином,  на  сьогодні  до  грудня  2011  зусилля  країн  направлені  на  вирішення  питань 
найменш розвинутих країн: питання безмитної торгівлі, правил походження, відсутності квот та 
питання  хлопку,  сприяння  торгівлі.67  Щодо  найбільш  складних  питань  планується  розробити 
план‐графік їх вирішення та розгляду в рамках Доха раунду, а Україна, в свою чергу, матиме час 
для просування своєї позиції та узгодження її в рамках групи. 

 

                                                             

66 http://wto.in.ua/index.php?search=1&get=wto_news&id=2128 
67 http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/tnc_infstat_31may11_e.htm 
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ДОДАТКИ 

ТАБЛИЦЯ А1. ХРОНОЛОГІЯ ЗАСІДАНЬ РОБОЧОЇ ГРУПИ ІЗ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ 

1. 27‐28  лютого 
1995 року 

Моніторинг  стану  економічних  реформ  і  процесу  реформування 
зовнішньоторговельного  режиму України  відповідно  до  норм  та  принципів  СОТ  з 
огляду на Меморандум про зовнішньоторговельний режим, який Україна подала 26 
липня 1994 року.  

2. 11‐12  грудня 
1995 року 

Подальший  аналіз  торговельного  режиму  та  його  відповідність  до  норм  СОТ. 
Вирішили  проводити  переговори  про  доступ  до  ринків  товарів  на  основі 
запропонованої Україною Концепції трансформації тарифної системи.  

Україна  мусить  провести  тарифікацію  нетарифних  бар'єрів  у  торгівлі 
сільськогосподарською  продукцією  й  узгоджувати  національне  законодавство  з 
вимогами угод СОТ. 

3. 24‐25  червня 
1996 року 

Аналіз  процесу  гармонізації  зовнішньоторговельного  законодавства  України  до 
вимог СОТ на підставі інформаційних матеріалів та відповідей на запитання членів 
СОТ  Графік  специфічних  зобов’язань України  у  сфері  послуг  треба  доопрацювати. 
Позиція уряду України щодо вирівнювання торговельного та платіжного балансів 
шляхом скорочення імпорту вважається несумісною з нормами та принципами СОТ. 
Система нетарифного регулювання в Україні не відповідає вимогам СОТ.  

Україні треба вдосконалити угоди про вільну торгівлю та промислову кооперацію в 
рамках в рамках СНД, які суперечить засадам недискримінаційної торгівлі системи 
СОТ. 

Звіт про підсумки першого раунду переговорів про доступ до ринку товарів і послуг. 
Аналіз  процесу  узгодження  системи  державного  регулювання 
зовнішньоекономічної  діяльності  з  правилами  СОТ:  система  нетарифного 
регулювання  імпорту в Україні непрозора, не відповідає вимогам угод СОТ. Аналіз 
проекту  Митного  кодексу  України  загалом  оцінюється  позитивно,  втім  є  низка 
зауважень. 

4. 6‐7  травня 
1997 року 

Зобов'язання  України  щодо  узгодження  системи  державної  підтримки  АПК  з 
вимогами  Угоди  про  сільське  господарство  СОТ:  Робоча  група  не  погоджується  з 
позицією України стосовно вибору базового періоду 1986–1990 рр.; Україна мусить 
відмовитися від субсидування експорту продукції АПК. 

Підсумки двосторонніх переговорів про доступ до ринків товарів та послуг. 

Інформація про державну підтримку сільського господарства. 

Огляд  податкового  законодавства  на  підставі  підготовленого  українською 
стороною Меморандуму з питань податкового законодавства. Визначили проблеми: 
різні  ставки  акцизу  і  ПДВ  для  аналогічних  вітчизняних  та  імпортних  товарів; 
порушення  правил  СОТ  у  законі  "Про  стимулювання  виробництва  автомобілів  в 
Україні" (заяви делегацій ЄС та США). 

5. 24‐25 
листопада 
1997 року 

Огляд  режиму  стандартизації  та  сертифікації.  Визначили  завдання:  створити 
інформаційний центр стандартизації та сертифікації; вирішити питання взаємного 
визнання  сертифікатів;  узгодити  систему  стандартизації  та  сертифікації  з 
вимогами Угоди про TБT. 
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Огляд системи санітарних та фітосанітарних заходів. 

Позитивно сприйняли наміри України: приєднатися до Регулятивного документу в 
секторі телекомунікацій; до 2005 року знизити до нульового рівня ставки тарифів 
на  групу  товарів,  на  які  поширюється  Угода  про  інформаційні  технології;  не 
застосовувати експортне субсидування сільського господарства. 

Занепокоєння погіршенням торговельного та  інвестиційного режиму України, яке 
відбулося останнім часом, та незмінною практикою дискримінації у стягненні ПДВ, 
акцизного збору, застосуванні мінімальної митної вартості. 

Підсумки двосторонніх переговорів про доступ до ринку товарів та послуг. 

Подальший  розгляд  питань  державної  підтримки  сільського  господарства, 
стандартизації й сертифікації, санітарних і фітосанітарних норм. 

6. 10  червня 
1998 

Українська  делегація  розповсюдила  Меморандум  щодо  захисту  прав 
інтелектуальної власності в Україні. 

7. 12 липня 2000  Дворічна  перерва  між  сьомим  і  шостим  засіданнями  загальмувала  процес 
приєднання України до СОТ. Внаслідок дворічного застою попередні результати в 
багатьох галузях переговорів були зведені нанівець.  

Тож  сьоме  засідання  стало  ознайомчо‐інформативним,  а  головним  його 
результатом слід вважати поновлення багатосторонніх і двосторонніх переговорів 
щодо вступу України до СОТ. 

Стан  та  перспективи  двосторонніх  переговорів  по  доступу  до  ринків  товарів  та 
послуг. 

Обговорення питань державної підтримки сільського господарства. 

Обговорення інформаційних матеріалів, які підготувала українська сторона, а саме: 
огляд  законодавчих  актів  і  законопроектів  щодо  відповідності  до  угод  СОТ; 
відповіді  на  консолідований  запит  членів  РГ; механізм  реалізації  законодавства  в 
найактуальніших  сферах  торговельних  відносин;  платежі,  які  стягуються  при 
ввезенні товарів на митну територію України; графік ухвалення проектів законів на 
період  18  місяців;  огляд  законодавства  у  сфері  захисту  прав  інтелектуальної 
власності. 

8. 13‐14  червня 
2001 

Передумовою  завершення  переговорного  процесу  про  вступ  України  в  СОТ  є 
беззастережне  виконання  графіка  ухвалення  пріоритетних  законопроектів  щодо 
гармонізації українського законодавства з нормами СОТ. 

Гармонізація українського законодавства до вимог СОТ: ухвалені 15 з 20 законів з 
Графіка  ухвалення  пріоритетних  законопроектів.  Членам  РГ  переданий  новий 
графік з 15 законопроектів до ухвалення до березня 2003 року. 

Обговорення  наданих  українською  стороною  документів  щодо  митної  оцінки, 
імпортного  ліцензування,  технічних  бар'єрів  у  торгівлі,  санітарних  та 
фітосанітарних  заходів,  захисту  прав  інтелектуальної  власності,  податкового 
законодавства, ветеринарного режиму та інших аспектів торговельного режиму. 

9. 25‐26  червня 
2002 

Ухвалено  рішення  про  підготовку  контрольного  списку  (checklist)  запитань щодо 
торговельного режиму України. Відповіді на ці запитання слугуватимуть базою для 
підготовки  підсумкових  документів:  звіту  РГ  та  Протоколу  про  вступ  України  до 
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СОТ. 

Багатостороннє засідання країн‐членів РГ з питань сільського господарства. 

10. 25  лютого 
2003 

Прогрес  у  двосторонніх  переговорах  з  доступу  до  ринку  товарів  і  послуг.  Розгляд 
відповідей  на  контрольний  список  запитань  щодо  зовнішньоторговельного 
режиму.  Ухвалили  рішення  про  підготування  першої  редакції  (дослівно 
"елементів") проекту звіту РГ. 

Розгляд елементів проекту Звіту Робочої групи. Всі присутні на засіданні делегації 
підтримали  пропозицію  голови  РГ  про  перехід  від  підготовки  елементів  проекту 
звіту  РГ  до  роботи  над  повномасштабним  проектом  звіту.  Таким  чином,  Україна 
офіційно  вступила  в  завершальну  стадію  формування  зобов'язань,  пов'язаних  з 
членством в СОТ. 

11. 7 жовтня 2003 

Багатостороннє  засідання  країн‐членів  РГ  з  питань  сільського  господарства: 
досягнута  принципова  згода  щодо  методики  розрахунку  обсягу  сукупної  міри 
державної підтримки агропромислового сектору України. 

Початок  офіційного  обговорення  повномасштабного  Звіту  Робочої  групи  і 
визначення  подальших  кроків  з  прискорення  вступу  України  до  СОТ.  Детальне 
обговорення кожного з 7 розділів проекту Звіту. 

Багатостороннє засідання країн‐членів РГ з питань сільського господарства. 

12. 26  квітня 
2004 

Двосторонні переговори з доступу до ринків товарів та послуг. 

Розгляд  проекту  Звіту  Робочої  групи,  зокрема  розділи,  які  стосуються 
оподаткування, субсидування й ціноутворення в Україні. 

13. 20  вересня 
2004 

Двосторонні переговори. 

Розгляд  проекту  Звіту  РГ.  Проект  на  70%  узгоджений,  по  деяких  розділах 
залишається надати додаткову інформацію та роз‘яснення. 

Двосторонні переговори. 

14. 22  березня 
2005 

Багатостороннє засідання з питань сільського господарства. 

15. 23  листопада 
2005 

Сформований графік робіт між Україною і СОТ на першу половину 2006. 

16. 15  червня 
2006 

Державна підтримка сільського господарства: члени СОТ продовжують наполягати 
на  зміні  базового  періоду  з  1994‐1996  рр.  на  пізніший  та  корегуванні  сукупного 
виміру державної підтримки (СВП) шляхом вилучення податкових пільг. 

17. 25 січня 2008  Члени  Робочої  групи  ухвалили  «вступний  пакет»  України:  Звіт  Робочої  групи, 
розклади  зобов’язань  з  доступу  до  ринку  товарів  і  послуг,  проект  рішення 
Генеральної  ради  і  протоколу  про  вступ.  Вступний  пакет  переданий  на  розгляд 
Генеральної ради СОТ. 

Джерело: http://wto.in.ua/index.php?get=7 
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ТАБЛИЦЯ А2. ХРОНОЛОГІЯ ПІДПИСАННЯ ДВОСТОРОННІХ ПРОТОКОЛІВ ПРО ДОСТУП ДО РИНКІВ У РАМКАХ 
ВСТУПУ УКРАЇНИ В СОТ 

№  Країна  Дата підписання 
1. 

  

Мексика  19.04.2001 

2.  Уругвай  20.04.2001 
3.  Нова Зеландія  12.06.2001 
4.  Канада  20.02.2002 
5.  Корея  20.02.2002 
6.  Словенія  27.03.2002 
7.  Грузія  18.06.2002 
8.  Латвія  20.06.2002 
9.  Індія  03.10.2002 
10.  Угорщина  24.02.2003 
11.  Європейські 

Спільноти 
17.03.2003 

12.  Словаччина  21.03.2003 
13.  Чехія  21.03.2003 
14.  Болгарія  08.07.2003 
15.  Куба  17.09.2003 
16.  Ізраїль  26.11.2003 
17.  Бразилія  15.12.2003 
18.  Польща  15.12.2003 
19.  Естонія  16.12.2003 
20.  Таїланд  24.12.2003 
21.  Швейцарія  10.02.2004 
22.  Малайзія  13.02.2004 
23.  Парагвай  13.02.2004 
24.  Гондурас  08.12.2004 (товари), 15.02.2006 (послуги) 

25.  Домініканська 
Республіка 

08.12.2004 (товари), 15.02.2006 (послуги) 

26.  Аргентина  11.08.2004 
27.  Литва  30.04.2004 
28.  Монголія  15.12.2004 
29.  Туреччина  18.11.2004 
30.  Шрі‐Ланка  11.11.2004 
31.  Сальвадор  24.05.2005 
32.  Молдова  02.06.2005 
33.  Індонезія  07.07.2005 
34.  Норвегія  07.07.2005 
35.  Японія  21.07.2005 
36.  Ісландія  28.09.2005 
37.  Еквадор  24.11.2005 
38.  Хорватія  24.11.2005 
39.  Перу  07.12.2005 
40.  КНР  15.12.2005 
41.  США  06.03.2006 
42.  Вірменія  17.03.2006 
43.  Панама  30.03.2006 
44.  Австралія  19.05.2006 
45.  Єгипет  05.06.2006 
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№  Країна  Дата підписання 
46.  Колумбія  15.06.2006 
47.  Тайвань  14.12.2006 
48.  Румунія  15.03.2005 Офіційне підтвердження прийнятності тарифних зобов’язань і 

позицій щодо доступу до ринків товарів і послуг 
49.  Марокко  24.03.2005 Офіційне підтвердження прийнятності тарифних зобов’язань і 

позицій щодо доступу до ринків товарів і послуг 
50.  В’єтнам  14.11.2007 
51.  Киргизстан  14.11.2007 
52.  Ґватемала  14.12.2007 
Джерело: http://wto.in.ua/index.php?get=7 
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ТАБЛИЦЯ  А3.  ОБСЯГИ  КВОТ  НА  ЕКСПОРТ  ДЕЯКИХ  КАТЕГОРІЙ  МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ  З  УКРАЇНИ  ДО  ЄС  У 
2000‐2007 РОКАХ, А ТАКОЖ ФАКТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ ЕКСПОРТУ (ТОННИ) 

Вид 
продук
ції 

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

Квота  32832 

 

33653 

 

36920 

 

9684 

 

62037 

 

 150000 

 

198750 

 

190000 

 

SA1 

Експорт  36544  32899.8  37340.2  39953  60776.3  119973.9  242373  211819.8 

Квота  113302 

 

116135 

 

141300 

 

43712 

 

200104 

 

348000 

 

364320 

 

390000 

 

SA2 

Експорт  96944.2  135692.7  109057.6  25512.6  131786.1  270616.2  264573.2  328839.2 

Квота  14850 

 

15222 

 

11400 

 

7641 

 

66608 

 

97000 

 

129125 

 

140000 

 

SA3 

Експорт  23378.6  10324.9  15823.8  8069.3  62316.9  115887.4  112530.4  140062 

Квота  9221 

 

9452 

 

4970 

 

3030 

 

12481 

 

30000 

 

34639 

 

50000 

 

SB1 

Експорт  7540.5  1571.8  2674.7  1276.1  13191.5  37166.6  46712.3  48940.1 

Квота  24269 

 

24876 

 

71000 

 

27634 

 

66828 

 

125000 

 

138592 

 

195000 

 

SВ2 

Експорт  23092.3  16563.8  61022  7858.5  41131.1  124252.1  96565.6  213803.2 

Квота  62730 

 

64298 

 

89460 

 

26243 

 

122170 

 

230000 

 

251554 

 

355000 

 

SB3 

Експорт  44693.8  61187.8  64441.5  14289.8  61814  224277.5  261579.1  267727.3 

Джерело: Постанови Кабінету Міністрів України: №4 від 6 січня 2000 р., №1911 від 28 грудня 2000 р., №1703 від 18 грудня 2001 р., №1939 
від 25 грудня 2002 р., №1996 від 24 грудня 2003 р., №1722 від 23 грудня 2004 року, №1304 від 30 грудня 2005 року, №1852 від 29 грудня 2006 
р; EUROSTAT. 
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ТАБЛИЦЯ А4. БАЛАНС ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ЦУКРУ В УКРАЇНІ 

Показник, тис. 
т  

2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 

Запаси  на 
початок 
періоду 

144  211  580  379  176  40 

Виробництво 
цукру  з 
буряків 

2 012  2 659  1 827  1 531  1 276  1 540 

Імпорт  235  20  72  150  337  255 

Експорт  30  10  1  35  0  0 

Сукупна 
пропозиція 

2 361  2 880  2 479  2 026  1 789  1 795 

Сукупне 
використання 

2 150  2 300  2 100  1 850  1 750  1 750 

Перехідні 
запаси 

211  580  379  176  40  45 

Виробництво 
цукрових 
буряків* 

1 952  2 620  1 860  1 567  1 269  1 540 

Джерело: Консалтингова агенція AAA; Дані про обсяг  імпорту давальницького цукру –  Украгроконсалт. Примітка *Виробництво цукру 
наведено по календарним рокам 
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ТАБЛИЦЯ А5. БЮДЖЕТНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ, 2007‐2011   

  2007  2008  2009  2010  2011 

Виробничі субсидії (%):  31.3%  38.7%  17.9%  25.5%  38.5% 

Фінансова  підтримка 
рослинництва  та 
тваринництва 

2188.5  2368.0  369.3  2987.9  2130.0 

Підтримка  садівництва, 
виноградарства та хмелярства 

350.0  407.6  379.2  498.1  655.0 

Продовольчий резерв  12.6  15.2  120.9  205.4  234.4 

Часткова  компенсація 
кредитних ставок 

551.3  1021.3  373.8  621.6  531.4 

Фінансова підтримка фермерів 
та кооперативів 

37.9  59.4  19.1  9.3  0.0 

Часткова компенсація вартості 
сільськогосподарської техніки 

131.6  97.1  2.6  30.0  10.0 

Підтримка  будівництва 
тваринницьких ферм 

0.0  0.0  0.0  373.0  500.0 

Підтримка  будівництва 
теплиць 

0.0  0.0  0.0  0.0  50.0 

Видатки розвитку (%):  56.0%  54.80%  71.9%  66.5%  57.7% 

Розвиток сільських територій  27.8  50.6  44.9  23.9  16.5 

Наукові дослідження  240.9  324.1  228.5  256.9  357.1 

Освіта та навчання  1352.0  1999.8  2150.2  2651.6  2821.4 

Державні запаси  67.6  17.6  0.9  1.1  5.0 

Карантин рослин та хвороб  44.5  40.0  20.4  26.6  20.9 

Якісь та безпечність продуктів 
харчування 

861.2  1139.8  1197.5  1400.5  1513.9 

Дорадництво  9.8  12.4  7.5  14.4  11.2 

Компенсація  вартості 
страхових премій 

47.8  60.1  12.2  40.0  10.0 

Земельна реформа  5.0  7.7  0.8  1.0  525.5 
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  2007  2008  2009  2010  2011 

Програми селекції:           

Тваринництво  124.6  124.5  26.1  58.7  75.2 

Рослинництво  79.9  65.7  30.6  39.4  30.0 

Рибництво  9.5  13.1  1.7  4.6  10.5 

Джерело:  Власні  розрахунки  на  основі  Звітів  про  виконання  державних  бюджетів  відповідних  років 
Примітки: 2007‐2010 – виконані бюджети, 2011 – прийнятий бюджет зі змінами станом на липень 2011 
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ТАБЛИЦЯ А6. БАЛАНС ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ НАСІННЯ СОНЯШНИКА В УКРАЇНІ, 2006‐2011 

  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10 
 прогноз 

2010/11 
 прогноз 

ПРОПОЗИЦІЯ  5 796  4 795  7 208  7 155  7 006 

запаси на початок періоду  246  198  228  373  110 

виробництво  5 324  4 174  6 526  6 364  6 450 

дооцінка виробництва  220  415  449  411  438 

Імпорт  6  8  6  7  8 

ПОПИТ  5 796  4 795  7 208  7 155  7 006 

фонд споживання  907  942  960  949  916 

експорт ( без соняшникової олії)  336  75  767  440  405 

Насіння  19  18  22  23  23 

Втрати  32  30  37  39  38 

інші витрати  52  54  76  72  70 

переробка на олію  5 159  4 390  5 933  6 471  6 352 

фактичні запаси соняшника  198  228  373  110  118 

Джерело: розрахунки УКАБ 

 

 

 

 


