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1. ВСТУП  

Мета цього дослідження – проаналізувати наслідки вступу України до СОТ для національної 
економіки, в першу чергу вплив на виробників. Такий аналіз є важливим для розробки 
торговельної політики країни як на короткострокову, так і на довгострокову перспективу. 

Завдання цього дослідження не є тривіальним, оскільки вступ країни до СОТ був, з одного боку, 
не моментальною подією, а з іншого – набуття членства відбулось, коли світ вже входив у 
фінансово-економічну кризу. 

Україна набула членства в СОТ у 2008 році після майже чотирнадцяті років переговорного 
процесу. Протягом цих років була реалізована більша частина зобов’язань країни, які стосуються 
лібералізації ввізних мит, гармонізації національного законодавства з правилами та вимогами 
СОТ. Відповідно, для визначення впливу членства в СОТ на економіку необхідно проводити не 
аналіз в рамках до і після травня 2008 року, а аналізувати вплив лібералізації торговельного 
режиму протягом років до формального членства. 

Набуття Україною членства в СОТ майже співпало з початком світової фінансово-економічної 
кризи, яка супроводжувалась різким падінням обсягів зовнішньої торгівлі, девальвацією 
національної валюти, банківською кризою тощо. Криза зумовила серйозні інституційні та 
структурні зміни в країні, які значно ускладнюють оцінку впливу на розвиток економіки власне 
вступу країни до СОТ. 

Для проведення аналізу в цій роботі було використано як кількісні, так і якісні методи. Для 
аналізу впливу вступу до СОТ на національних промислових виробників використано модель 
аналізу загальної продуктивності. Це регресійна модель, яка найкраще підходить для аналізу ex-
post ефектів. Також саме ця методика дозволяє оцінити вплив лібералізації торгівлі на 
виробництво, на відміну від, наприклад, гравітаційної моделі, яка показує вплив змін 
торговельного режиму на торговельні потоки.  

Для аналізу очікуваних змін торговельного режиму внаслідок утворення глибокої та всеосяжної 
зони вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС використано розрахунки прикладної моделі загальної рівноваги, 
яка є найпоширенішим інструментом аналізу змін торговельної політики ex-ante. 

Також Інститут економічних досліджень та політичних консультацій провів опитування 
менеджерів промислових підприємств для виявлення їх оцінки наслідків вступу до СОТ на 
макрорівні.  

В дослідженні проаналізовані окремі інституційні наслідки приєднання країни до СОТ, зокрема  
питання дотримання принципу прозорості, використання механізму вирішення торговельних 
суперечок, можливості участі у Доха раунді тощо. 
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2. ВПЛИВ ВСТУПУ ДО СОТ НА ЕКОНОМІКУ: ПОГЛЯД  ПІДПРИЄМЦІВ  

Опитування керівників підприємств є важливим джерелом інформації про вплив на діяльність 
підприємств тих чи інших змін у економічній політиці держави. 

Впродовж 2004-2012 рр. Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій окремо 
досліджувались очікування керівників щодо характеру впливу вступу України до СОТ на імпортну 
та експортну діяльність підприємств. В дослідження 2004-2008 мова йшла про очікуваний вплив, 
а 2012 році – вивчались оцінка впливу після чотирьох років членства України у СОТ.  

ЕКСПОРТ  

Як показали результати досліджень, впродовж цих років спостерігалось домінування позитивних 
очікувань над негативними, близько половини опитаних керівників підприємств мали 
оптимістичні сподівання щодо позитивного впливу вступу України до СОТ на діяльність їхніх 
підприємств. Зокрема, у 2004 р. 50,0% опитаних керівників підприємств-експортерів, які 
відповіли на це питання, були впевнені, що вступ України до СОТ позитивно вплине на експортну 
діяльність їхніх підприємств, 33,1% — не очікували жодного впливу і 16,9% — вважали, що вплив 
буде негативним. У 2005, 2006 та 2007 рр. позиції респондентів стосовно нейтрального та 
негативного впливу залишались без суттєвих змін. Що стосується очікувань позитивного впливу, 
то можна відзначити зростання у 2006 р. серед респондентів частки оптимістів (до 56,1%), хоча у 
2007 р. вона знизилась майже до рівня показників 2004 та 2005 рр. 

Після вступу України до СОТ, за 
результатами опитування, проведеного 
наприкінці 2008 р., позитивні очікування 
трансформувались, більшою мірою, в 
нейтральні оцінки, оскільки переважна 
більшість опитаних керівників підприємств 
не відчули конкретного впливу на свою 
діяльність. Також, слід зауважити, що 
частка менеджерів, які відзначили, що 
вступ України до СОТ негативно позначився 
на діяльності їхніх підприємств, виявилась 
вдвічі меншою за частку тих, хто очікував на 
негативний характер впливу у випадку 
вступу до СОТ. Так, відповідаючи на 
питання: “Як, на Вашу думку, вступ України 
до СОТ вплинув на експортно-імпортну 

діяльність Вашого підприємства?”, понад дві третини опитаних керівників підприємств-
експортерів (70,3%) відзначили нейтральний вплив, 21,8% — позитивний, і лише 7,9% — 
негативний. 

Результати опитування, проведеного в квітні 2012 р., після чотирьох років членства України у СОТ, 
зафіксували різку зміну в структурі розподілу відповідей керівників підприємств (експортерів та 
імпортерів) стосовно характеру впливу вступу України до СОТ на діяльність їхніх підприємств. Так, 
частка тих керівників, що відзначили позитивний вплив вступу України до СОТ на експортну 
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діяльність їхніх підприємств, зросла майже втричі порівняно з 2008 р. (з 21,8% до 58,3%). Частка 
менеджерів, що відзначили нейтральний характер впливу, зменшилась майже вдвічі (з 70,3% до 
36,7%), а частка тих, хто вказав на наявність негативного впливу, скоротилась з 7,9% до 5,0%.  

ІМПОРТ  

Серед керівників підприємств-імпортерів, що дали оцінку впливу можливого вступу України до 
СОТ на імпортну діяльність їхніх підприємств, у 2004 р. 47,0% — вважали, що вплив буде 

позитивним, 39,3% — нейтральним і 13,7% 
— очікували на негативний вплив. У 2005 
р. ці частки становили 58,5%, 28,7% і 12,7% 
відповідно. Частки респондентів, які 
прогнозували цей вплив позитивним, у 
2006 та 2007 рр. зменшились, відповідно 
до 51,1% та до 49,1%, нейтральним — 
збільшились, відповідно до 33,0% та до 
38,2%. А от частка керівників підприємств-
імпортерів, на думку яких цей вплив буде 
негативним, після зростання у 2006 р. до 
16,0%, зменшилась в 2007 р. до рівня 
показника 2005 р. (12,7%).  

Слід зазначити, що за результатами 
опитування, проведеного наприкінці 2008 
р., серед керівників підприємств-

імпортерів, що дали оцінку впливу вступу України до СОТ на імпортну діяльність їхніх 
підприємств, понад дві третини опитаних (67,5%) вважали, що вплив був нейтральним, 24,1% — 
позитивним, і лише 8,4% — відзначили негативний характер впливу. А в 2012 р., за результатами 
опитування в квітні, думки респондентів перерозподілились інакше: більшість опитаних (58,8%) 
зазначили, що відчули позитивний вплив вступу України до СОТ на імпортну діяльність їхніх 
підприємств, 36,8% — нейтральний, і лише 4,4% менеджерів оцінили вплив вступу до СОТ як 
негативний для своєї діяльності.  

ТЕНДЕНЦІЇ ДЛЯ РІЗНИХ  ТИПІВ ПІДПРИЄМСТВ: ЕКСПОРТЕРИ  

Очікування та оцінки керівників щодо характеру впливу вступу України до СОТ на експортну 
діяльність їхніх підприємств значною мірою залежать від розміру підприємства.  

ОЧІКУВАННЯ ТА ОЦІНКИ МЕНЕДЖЕРІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ-ЕКСПОРТЕРІВ  

В групі керівників малих підприємств-експортерів частка тих, хто очікував позитивного впливу на 
свою діяльність у випадку вступу України до СОТ, в 2004 р. становила 42,1%. У 2005 р. вона 
суттєво зменшилась до 25,0%, а в 2006 р. підвищилась до 35,7%. У 2007 р. ця частка зросла більш 
ніж вдвічі і досягла 77,8%. Однак, у 2008 р., після вступу України до СОТ, лише кожен п’ятий 
респондент (20,0%) відзначив позитивний вплив на діяльність свого підприємства.  
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Частка керівників малих підприємств, які вважали, що вступ до СОТ негативно вплине на 
експортну діяльність їхніх підприємств, у 2004 р. становила лише 5,3%. Але в 2005 р. вона різко 
зросла до 41,7%. У 2006 та 2007 рр. жоден з опитаних керівників малих підприємств не очікував 
негативного впливу. Однак, у 2008 р. частка тих, хто вказав на наявність такого впливу, становила 
13,3%.  

Частки опитаних менеджерів малих 
підприємств-експортерів, що не очікували 
будь-якого впливу у випадку вступу до СОТ, 
найбільшими виявились у 2004 р. (52,6%) 
та в 2006 р. (64,3%), тоді як у 2005 та 2007 
рр. вони становили 33,3% та 22,2% 
відповідно. У 2008 р. дві третини опитаних 
менеджерів малих підприємств (66,7%) 
зазначили, що не відчули конкретного 
впливу на свою діяльність після вступу 
України до СОТ. 

У 2012 р. зафіксований перерозподіл 
відповідей засвідчив переважання 
позитивних оцінок впливу вступу України 
до СОТ. Так, 65,0% опитаних керівників 

малих підприємств-експортерів говорили про позитивний вплив, 10,0% — вказали на наявність 
негативного характеру впливу і 25,0% — відзначили нейтральний вплив на свою діяльність після 
вступу України до СОТ.  

ОЧІКУВАННЯ ТА ОЦІНКИ МЕНЕДЖЕРІВ ПІДПРИЄМСТВ-ЕКСПОРТЕРІВ СЕРЕДНЬОГО РОЗМІРУ  

Частка керівників середніх підприємств, що 
сподівалися на позитивний вплив у випадку 
вступу України до СОТ на експортну 
діяльність їхніх підприємств, зростала 
впродовж 2004, 2005 та 2006 рр. (з 43,5% до 
57,1% та до 69,4% відповідно). Однак, у 2007 
р. вона різко скоротилась до 40,0%. У 2008 
р. частка респондентів, що оцінили вплив 
вступу до СОТ як позитивний для своєї 
діяльності, становила 23,7%.  

Серед керівників підприємств-експортерів 
середнього розміру частка тих, хто очікував 
негативного впливу на свою діяльність у 
випадку вступу України до СОТ, у 2004 та 
2005 рр. була на рівні 13,0% та 14,3% 
відповідно, однак у 2006 р. ця частка 
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скоротилась до 5,6%. У 2007 р. вона різко зросла до 26,7%. Однак, у 2008 р. число менеджерів, які 
вважали, що вступ України до СОТ негативно позначився на їхній діяльності, становила лише 
7,9%.  

Частка керівників середніх підприємств-експортерів, на думку яких вступ України до СОТ не 
матиме будь-якого впливу на їхню діяльність, у 2004 р. становила 43,5%. У 2005 та 2006 рр. ця 
частка суттєво зменшилась до 28,6% та до 25,0% відповідно, однак підвищилась до 33,3% у 2007 
р. У 2008 р. частка опитаних керівників середніх підприємств, які відзначили відсутність 
конкретного впливу на свою діяльність, після вступу України до СОТ, становила 68,4%.  

У 2012 р. понад дві третини опитаних менеджерів середніх підприємств (67,3%) відзначили 
позитивний вплив вступу України до СОТ, 29,1% — нейтральний, і лише 3,6% опитаних — 
вважали, що цей вплив мав негативний характер для їхньої експортної діяльності.  

ОЧІКУВАННЯ ТА ОЦІНКИ МЕНЕДЖЕРІВ ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ-ЕКСПОРТЕРІВ  

В групі керівників великих підприємств-експортерів частка менеджерів, що прогнозували 
позитивний вплив вступу до СОТ на свою діяльність, у 2004 р. становила 58,5%. Впродовж 2005, 
2006, 2007 рр. вона була на рівні 53,6%, 52,1% та 50,0% відповідно. Однак, у 2008 р. лише 20,8% 
опитаних керівників великих підприємств відзначили позитивний вплив вступу до СОТ на свою 
експортну діяльність. 

Серед менеджерів великих підприємств 
частка тих, хто вважали, що вступ України 
до СОТ негативно позначиться на їхній 
експортній діяльності, зменшилась більш як 
вдвічі з 24,5% у 2004 р. до 10,7% в 2005 р. 
Проте у 2006 р. ця частка знову виявилась 
на рівні показника 2004 р. У 2007 р. вона 
скоротилась до 17,6%. У 2008 р. частка 
керівників великих підприємств, які 
відзначили негативний характер впливу 
вступу України до СОТ, становила 6,3% і 
була найменшою порівняно з іншими 
групами підприємств у цій категорії.  

Частка менеджерів великих підприємств, 
які прогнозували нейтральний вплив 
можливого вступу України до СОТ на 

експортну діяльність їхніх підприємств, після зростання з 17,0% у 2004 р. до 35,7% у 2005 р., 
зменшилась до 22,9% у 2006 р. і підвищилась до 32,4% в 2007 р. Однак, у 2008 р. майже три 
чверті опитаних керівників великих підприємств-експортерів (72,9%) дали нейтральні оцінки 
вступу України до СОТ на їхню діяльність. 

У 2012 р. думки менеджерів великих підприємств стосовно позитивного та нейтрального 
характеру впливу на експортну діяльність їхніх підприємств, розподілились майже порівну (48,4% 
і 46,9% відповідно). Частка тих керівників, що відчули негативний вплив на експортну діяльність 
своїх підприємств після вступу України до СОТ, була незначною (4,7%).  
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ОЧІКУВАННЯ ТА ОЦІНКИ МЕНЕДЖЕРІВ ПІДПРИЄМСТВ-ЕКСПОРТЕРІВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 

Очікування та оцінки керівників підприємств-експортерів щодо впливу вступу України до СОТ 
суттєво відрізняються у підприємств, які належать до різних галузей промисловості.   

Важка промисловість. Протягом 2004-2008 
років очікування керівників підприємств-
експортерів важкої промисловості щодо 
впливу вступу України до СОТ переходили 
були то позитивними, то нейтральними. 
Найбільш оптимістичними за цей період 
вони були у 2004 році, коли 78,6% 
керівників підприємств-експортерів важкої 
промисловості вважали, що вступ України в 
СОТ позитивно вплине на експортну 
діяльність їхнього підприємства. Проте вже 
у 2005 році такі очікування були у менш, 
ніж третини підприємств. Відповідна частка 
становила 28,6%, тоді як більшість (57,1%) 
оцінювала потенційний ефект від вступу 
України до СОТ нейтрально.  

Підприємства-експортери важкої промисловості практично не мали негативних очікувань щодо 
вступу України до СОТ за цей період. Найбільшою частка тих, хто висловлював песимістичні 
очікування, була у 2008 році: вона становила 16,7%. Станом на квітень 2012 року, жоден з 
опитаних керівників цих підприємств не оцінив вплив вступу України до СОТ на діяльність їхнього 
підприємства негативно. Навпаки, більшість підприємств-експортерів важкої промисловості 
(71,4%) дали позитивну оцінку вступу України до СОТ. Решта 28,6% сказали, що це ніяк не 
вплинуло на діяльність їхнього підприємства.   

Машинобудівна промисловість. У період з 2004 до 2006 року у підприємств-експортерів 
машинобудівної промисловості 
покращувались очікування щодо впливу 
вступу України до СОТ на їхню експортну 
діяльність. На 2006 рік припав максимум 
позитивних очікувань: дві третини 
підприємств (66,7%) надіялися, що вступ 
України до СОТ позитивно вплине на їхню 
діяльність. Проте вже у 2008 році 
відповідна частка впала до 10%. Більшість 
опитаних (82,5%) тоді вважали, що вступ до 
СОТ ніяк не вплине на їхню експортну 
діяльність.  

Та у 2012 році серед підприємств-
експортерів машинобудівної 
промисловості частка позитивних оцінок 
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впливу вступу України до СОТ на їхню експортну діяльність зросла. 45,1% підприємств оцінили 
цей вплив позитивно, а кількість негативних оцінок була мінімальною за весь період опитувань: 
5,9%. Близько половини керівників підприємств-експортерів машинобудівної промисловості 
(49%), опитаних цього року, вважають, що вступ України до СОТ не вплинув на експортну 
діяльність їхніх підприємств.  

Легка промисловість. З 2004 до 2007 року серед керівників підприємств-експортерів легкої 
промисловості переважали позитивні очікування щодо впливу вступу України до СОТ на 

експортну діяльність їхніх підприємств. 
Частка опитаних, які надіялись на те, що із 
вступом України до СОТ експортна 
діяльність їхнього підприємства 
покращиться, зросла із 53,3% у 2004 році до 
62,5% у 2007 році. Та вже у 2008 році 
відповідна частка скоротилася до 28,6%. 
Разом з цим, у 2008 році частка 
песимістично налаштованих підприємств 
легкої промисловості досягла мінімуму: 
вона дорівнювала 9,5%. А більшість 
керівників підприємств-експортерів легкої 
промисловості (61,9%) у 2008 році вважали, 
що вступ до СОТ не матиме відчутного 
впливу на експортну діяльність їхніх 
підприємств.  

2012 рік показав скорочення негативних та збільшення позитивних оцінок впливу вступу України 
до СОТ на експортну діяльність підприємств-експортерів легкої промисловості. У квітні цього року 
на жодному такому підприємстві не повідомили про те, що вступ України до СОТ негативно 
вплинув на їхню експортну діяльність. 
63,6% керівників підприємств-експортерів 
легкої промисловості позитивно оцінили 
вплив вступу України до СОТ на власний 
експорт, а 36,4% повідомили, що вступ 
України до СОТ не змінив умови для 
експортної діяльності їхніх підприємств.  

Харчова промисловість. У 2005 році частка 
підприємств-експортерів харчової 
промисловості, які мали оптимістичні 
очікування щодо впливу вступу України до 
СОТ на їхню експортну діяльність, була 
найвищою за весь період опитувань. Вона 
становила 76,5%. Далі ця частка поступово 
зменшувалась і у 2008 році дорівнювала 
66,7%. Негативні очікування досягали 
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максимуму у 2006 та 2007 роках, коли частки песимістично налаштованих підприємств 
дорівнювали 10%. Та вже у 2008 році жоден з опитаних керівників підприємств-експортерів 
харчової промисловості не висловив негативних очікувань, пов’язаних із вступом України до СОТ.  

У 2012 році частка підприємств-експортерів харчової промисловості, які оцінили вплив вступу 
України до СОТ на свою експортну діяльність позитивно, виявилася дещо меншою за найменшу із 
попередніх часток підприємств із оптимістичними очікуваннями, зафіксованих протягом 2004-
2008 років. Зараз 61,1% підприємств харчової промисловості оцінюють вплив вступу України до 
СОТ на свою експортну діяльність позитивно, тоді як 8,3% вважають його негативним, а 30,6% 
повідомляють, що вступ України до СОТ ніяк не позначився на їхній експортній діяльності. 

Інші галузі промисловості. Для підприємств-експортерів решти галузей промисловості, серед 
яких представлені підприємства промисловості будівельних матеріалів, деревообробної, 
поліграфічної та інших галузей промисловості, 2004-2008 роки відзначилися переважанням 
нейтральних очікувань щодо впливу вступу України до СОТ на їхню експортну діяльність. 

У 2005-2006 роках відносно більше 
підприємств цих галузей промисловості 
мали песимістичні очікування щодо впливу 
вступу України до СОТ на їхню експортну 
діяльність. Зокрема, у 2005 році третина 
підприємств-експортерів із цієї категорії 
(33,3%) очікували негативних змін для 
своєї експортної діяльності у результаті 
вступу України до СОТ.  

Найбільш оптимістичними їхні очікування 
змін від вступу України до СОТ були у 2006 
та 2007 роках, коли частка позитивно 
налаштованих керівників підприємств 
помітно перевищувала частки тих, хто 
вважав, що у разі вступу України до СОТ 
умови для експортної діяльності їхніх 

підприємств погіршаться, або не передбачали жодних змін після вступу України до СОТ.  

І тоді як у 2008 році основна частина підприємств-експортерів інших галузей промисловості (75%) 
не очікувала, що вступ України до СОТ змінить умови для їхньої експортної діяльності, у 2012 році 
більшість таких підприємств (70%) позитивно оцінили вступ України до СОТ на власну експортну 
діяльність. Крім цього, у 2012 році 5% підприємств-експортерів інших галузей промисловості 
зазначили, що вступ України до СОТ негативно вплинув на їхню експортну діяльність, а 25% не 
відчули змін для свого експорту через вступ України до СОТ.  

ТЕНДЕНЦІЇ ДЛЯ РІЗНИХ  ТИПІВ ПІДПРИЄМСТВ: ІМПОРТЕРИ  

Окремо досліджувались очікування та оцінки керівників щодо характеру впливу вступу України 
до СОТ на імпортну діяльність їхніх підприємств залежно від розміру підприємства, яке вони 
представляють.  
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ОЧІКУВАННЯ ТА ОЦІНКИ МЕНЕДЖЕРІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ-ІМПОРТЕРІВ   

В групі керівників малих підприємств-імпортерів частка тих, хто прогнозував позитивний вплив на 
свою діяльність у випадку вступу України в 
СОТ, у 2004 р. становила 36,8%. У 2005 р. 
вона підвищилась до 41,7%, однак у 2006 р. 
знизилась до 35,7%. У 2007 р. переважна 
більшість опитаних керівників малих 
підприємств-імпортерів (85,7%) очікували 
позитивного впливу. Однак, наприкінці 2008 
р. лише 15,4% опитаних керівників малих 
підприємств відзначили позитивний вплив 
на імпортну діяльність їхніх підприємств.  

Частка керівників малих підприємств, які 
очікували негативного впливу у випадку 
вступу до СОТ на їхню діяльність, у 2004 р. 
становила лише 5,3%. У 2005 р. вона досягла 
третини опитаних (33,3%), однак у 2006 р. 
зменшилась до 14,3%. У 2007 р. жоден з 

опитаних керівників малих підприємств не очікував негативного впливу. Однак, у 2008 р. частка 
тих, хто відзначив наявність такого впливу, становила 15,4%.  

Частки опитаних менеджерів малих підприємств-імпортерів, що очікували нейтрального впливу у 
випадку вступу до СОТ, найбільшими були у 2004 р. (57,9%) та в 2006 р. (50,0%), тоді як у 2005 та 
2007 рр. ці частки становили 25,0% і 14,3% відповідно. У 2008 р. понад дві третини опитаних 
менеджерів малих підприємств (69,2%) дали нейтральні оцінки характеру впливу вступу України 
до СОТ на імпортну діяльність їхніх підприємств. 

За результатами опитування, проведеного в квітні 2012 р. більшість опитаних керівників малих 
підприємств-імпортерів (63,2%) відзначили позитивний вплив на їхню діяльність, тоді як лише 
10,5% респондентів повідомили про 
наявність негативного впливу. 26,3% 
опитаних не відчули жодного впливу на 
свою діяльність після вступу України до 
СОТ.   

ОЧІКУВАННЯ ТА ОЦІНКИ МЕНЕДЖЕРІВ 
ПІДПРИЄМСТВ-ІМПОРТЕРІВ СЕРЕДНЬОГО 

РОЗМІРУ  

Серед керівників підприємств-імпортерів 
середнього розміру частка тих, хто вважав, 
що вступ до СОТ позитивно вплине на 
діяльність їхніх підприємств, зростала 
впродовж 2004 (48,8%), 2005 (55,6%) та 
2006 (57,1%) років. У 2007 р. вона 
зменшилась до 42,9%. У 2008 р. лише 
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близько чверті респондентів (24,1%) позитивно оцінили вплив вступу до СОТ на свою діяльність.  

Частка тих, хто прогнозував негативний вплив у випадку вступу України до СОТ, серед керівників 
підприємств-імпортерів середнього розміру, зростала впродовж 2004 (9,3%), 2005 (11,1%), 2006 
(14,3%) та 2007 (21,4%) років. Однак, у 2008 р. частка менеджерів, які дали негативну оцінку 
впливу вступу до СОТ на імпортну діяльність їхніх підприємств, виявилась на рівні 10,3%.  

Частка керівників середніх підприємств-імпортерів, які вважали, що вступ до СОТ матиме 
нейтральний вплив на їхню діяльність, у 2004 р. становила 41,9%. У 2005 та 2006 рр. ця частка 
зменшилась до 33,3% та до 28,6% відповідно, проте у 2007 р. вона зросла до 35,7%. У 2008 р. 
майже дві третини опитаних керівників середніх підприємств (65,5%) повідомили про 
нейтральний характер впливу вступу України до СОТ. За результатами опитування в 2012 р. таких 
виявилось в 2,5 рази менше (25,9%), тоді як частка тих, хто відзначив позитивний вплив вступу 
України до СОТ на свою діяльність, зросла з 24,1% у 2008 р. до 70,4% в 2012 р. Частка опитаних 
керівників середніх підприємств-імпортерів, які вважали, що вступ до СОТ негативно вплинув на 
їхню діяльність, була незначною — 3,7%.  

ОЧІКУВАННЯ ТА ОЦІНКИ МЕНЕДЖЕРІВ ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ-ІМПОРТЕРІВ  

В групі керівників великих підприємств-імпортерів частка менеджерів, що очікували позитивного 
впливу вступу України до СОТ на свою 
діяльність, у 2004 р. становила 49,1%. У 
2005 р. вона суттєво зросла до 63,6%. 
Однак, у 2006 та 2007 рр. спостерігалось її 
зменшення до 51,1% та до 44,1% 
відповідно. У 2008 р. лише 26,8% опитаних 
керівників великих підприємств зауважили 
на позитивному впливі вступу до СОТ на 
їхню імпортну діяльність.  

Серед менеджерів великих підприємств 
частка тих, хто вбачав у вступі до СОТ 
чинник негативного впливу на їхню 
імпортну діяльність, зменшилась більш як 
вдвічі з 20,0% у 2004 р. до 9,1% в 2005 р. 
Однак, у 2006 р. ця частка зросла до 17,8% і 
у 2007 р. зменшилась до 11,8%. У 2008 р. 
частка керівників великих підприємств, які відзначили негативний характер впливу вступу 
України до СОТ, становила 4,9% і була найменшою порівняно з групами малих та середніх 
підприємств у цій категорії.  

Частка менеджерів великих підприємств, які не очікували ніякого впливу у випадку вступу до СОТ 
на імпортну діяльність їхніх підприємств, у 2004, 2005 та 2006 рр. залишалась без суттєвих змін 
(30,9%, 27,3% та 31,1% відповідно). У 2007 р. вона підвищилась до 44,1%. Однак, у 2008 р. 
переважна більшість опитаних керівників великих підприємств-імпортерів (68,3%) оцінили вплив 
вступу України до СОТ як нейтральний для своєї діяльності.  
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У 2012 р. частки опитаних керівників великих підприємств, які відзначили позитивний та 
нейтральний характер впливу на імпортну діяльність їхніх підприємств, розподілились майже 
порівну (47,6% та 49,2% відповідно). Частка тих, хто відчув на собі негативний вплив після вступу 
України до СОТ, зменшилась до 3,2%.   

ОЧІКУВАННЯ ТА ОЦІНКИ МЕНЕДЖЕРІВ ПІДПРИЄМСТВ-ІМПОРТЕРІВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 

Очікування та оцінки керівників підприємств-імпортерів щодо впливу вступу України до СОТ 
також відрізняються залежно від галузі промисловості, до якої належить підприємство. 

Важка промисловість. Підприємства-
імпортери важкої промисловості 
висловлювали досить великі сподівання на 
позитивний вплив вступу України до СОТ у 
2004 та 2005 роках. Тоді частки опитаних 
керівників цих підприємств, які вважали, 
що із вступом України до СОТ умови для 
імпортної діяльності їхніх підприємств 
стануть кращими, сягали 71,4%. Та відсоток 
оптимістично налаштованих підприємств-
імпортерів важкої промисловості 
поступово спадав у наступні роки. Станом 
на осінь 2008 року лише 25% цих 
підприємств очікували, що вступ України 
до СОТ принесе для них зміни на краще, 
тоді як більшість (75%) з них не надіялися 
на жодні зміни у своїй імпортній діяльності після вступу України до СОТ.  

У 2012 році було зафіксовано протилежний розподіл відповідей. Через чотири роки після того, як 
Україна стала членом СОТ, 75% 
підприємств-імпортерів важкої 
промисловості позитивно оцінили вплив 
вступу України до СОТ на власну імпортну 
діяльність. 25% цих підприємств 
повідомили, що вступ України до СОТ не 
здійснив відчутного впливу на їхню 
імпортну діяльність.  

Машинобудівна промисловість. Протягом 
2004-2008 років у підприємств-імпортерів 
машинобудівної промисловості були 
позитивні або нейтральні очікування щодо 
впливу вступу України до СОТ на їхню 
імпортну діяльність. Найбільш оптимістичні 
очікування вони висловлювали у 2006 році: 
тоді 71,4% із цих підприємств вважали, що 
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вступ України до СОТ принесе позитивні зміни для їхнього імпорту. Найбільші відсотки 
негативних очікувань: 17,5% та 17,1% – припали відповідно на 2004 та 2005 роки. Проте вже у 
2008 році більшість підприємств-імпортерів машинобудівної промисловості вважали, що їхня 
імпортна діяльність не зміниться після вступу України до СОТ.  

Їхні очікування виправдались деякою мірою. У 2012 році більше, ніж половина цих підприємств 
(52,2%) повідомили, що вступ України до СОТ не вплинув на їхню імпортну діяльність. Проте для 
значної частки підприємств-імпортерів машинобудівної промисловості (43,5%) вступ України до 
СОТ приніс добрі результати. Негативними для імпортної діяльності виявилися зміни після вступу 
України до СОТ для 4,3% підприємств-імпортерів машинобудівної промисловості. 

Легка промисловість. У 2004-2006 роках 
серед підприємств-імпортерів легкої галузі 
промисловості переважали оптимістичні 
сподівання щодо вступу України до СОТ. 
Зокрема, у 2005 році дві третини таких 
підприємств (66,7%) очікували, що вступ 
України до СОТ позитивно вплине на їхню 
імпортну діяльність. Проте у 2007 та 2008 
роках оптимістично налаштованих 
підприємств-імпортерів цієї галузі стало 
менше. Найбільші частки таких 
підприємств припадали на тих, хто не 
очікував жодних змін для власної 
імпортної діяльності після вступу України 
до СОТ (50% у 2007 році та 53,3% у 2008 
році).  

У 2012 році підприємства-імпортери легкої галузі промисловості оцінюють вплив вступу України 
до СОТ на власну імпортну діяльність переважно позитивно. Практично дві третини цих 
підприємств (63,6%) повідомили, що вступ України до СОТ приніс позитивні зміни для їхнього 

імпорту, а решта 36,4% сказали, що він ніяк 
не вплинув на їхню імпортну діяльність.  

Харчова промисловість. Очікування 
підприємств-імпортерів харчової 
промисловості щодо впливу вступу України 
в СОТ на їхню імпортну діяльність були 
позитивними впродовж 2004-2008 років. У 
2005 році частка підприємств, які очікували 
позитивних змін після вступу України до 
СОТ, збільшилась із 50% до 76,5% і далі 
вона знаходилась приблизно на цьому ж 
рівні. Станом на 2008 рік, 70% підприємств-
імпортерів харчової промисловості 
очікували, що вступ України до СОТ вплине 
на їхній імпорт позитивно, і жоден з них не 
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очікував негативних змін від вступу України до СОТ.  

Після вступу України до СОТ більшість підприємств-імпортерів харчової промисловості (61,5%) 
позитивно оцінили його вплив на їхню імпортну діяльність. Проте ця частка дещо менша, ніж 
відсоток тих, хто очікував на позитивні зміни. Для 7,7% підприємств-імпортерів харчової 
промисловості вплив вступу України до СОТ на їхню імпортну діяльність виявився негативним, а 
30,8% не відчули суттєвих змін для власного імпорту після того, як Україна вступила до СОТ.  

Інші галузі промисловості. До вступу України у СОТ підприємства-імпортери інших галузей 
промисловості (деревообробна, поліграфічна промисловість, промисловість будівельних 
матеріалів тощо) оцінювали потенційні наслідки такого вступу для своєї імпортної діяльності 
переважно нейтрально. Частки тих, хто не 
очікував, що вступ України до СОТ вплине 
на їхній імпорт, коливались від 33,3% у 
2006 році до 64,3% у 2008 році. Були 
досить поширеними і песимістичні 
очікування: практично щороку, за 
винятком 2006 року, близько одної п’ятої 
підприємств-імпортерів цих галузей 
промисловості передбачали, що вступ 
України до СОТ негативно вплине на їхню 
імпортну діяльність.  

Найбільша частка позитивних очікувань 
припала на 2006 рік, коли дві третіх 
підприємств-імпортерів усіх інших галузей 
промисловості, які взяли участь в 
опитуванні, очікували, що вступ України до 
СОТ позитивно вплине на їхній імпорт. Позитивними стали і оцінки змін умов для імпорту після 
вступу України до СОТ. У 2012 році 84,6% підприємств-імпортерів цих галузей промисловості 
оцінили вплив вступу України до СОТ на власну імпортну діяльність позитивно, а решта 15,4% цих 
підприємств зазначили, що після вступу України до СОТ умови для їхнього імпорту не змінились.  
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3. ВПЛИВ ВСТУПУ ДО СОТ НА ЕКОНОМІКУ: ОЦІНКА  ВПЛИВУ НА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА 1 

Важливим наслідком лібералізації зовнішньої торгівлі є те, що лібералізація сприяє 
економічному зростанню через збільшення продуктивності вітчизняних підприємств після 
відкриття зовнішніх ринків. Чи це працює в Україні? Так, свідчить дослідження продуктивності у 
обробній промисловості України. 

Вступ  України до СОТ означав зниження зовнішньоторговельних бар’єрів. Мита переглядалися 
як у процесі переговорів про набуття членства у організації, так і після вступу до неї. Результатом 
зниження тарифів стало загострення конкуренції на внутрішньому ринку.  

Саме цей результат вступу до СОТ — посилення конкуренції — і є предметом аналізу з точки зору 
впливу на національну економіку.  Використання такого підходу має переконливу причину: для 
розуміння макроекономічних наслідків членства у СОТ потрібно визначити, які зміни відбувалися 
на мікроекономічному рівні, тобто на рівні галузей та підприємств. Якщо ці зміни носять 
структурний характер, то вони матимуть тривалий вплив на національну економіку. 

ЗВ'ЯЗОК МІЖ ТАРИФАМИ ТА ПРОДУКТИВНІСТЮ 

З точки зору структурних змін головним наслідком загострення конкуренції є припинення 
діяльності найменш ефективних підприємств. Механізм є простим: зниження імпортних тарифів 
призводить до збільшення пропозиції іноземних товарів та стає фактором зменшення цін. В 
результаті частина підприємств виявляється не конкурентоздатною та опиняється перед 
вибором: або піти з ринку, або стати більш ефективним. Менш очевидно, але таким самим є й 
ефект усунення бар’єрів для експорту (експортних тарифів, а також інших перешкод, що 
заважають українським підприємствам отримати доступ на зарубіжні ринки). Справа в тому, що 
після приєднання до СОТ більше ефективних українських компаній мають можливість стати 
експортерами та розширити виробництво, витісняючи менш продуктивних конкурентів, в тому 
числі також і з внутрішнього ринку 2 (Схема 1). 

Тому збільшення конкуренції в результаті приєднання України до СОТ має призводити до 
збільшення продуктивності у галузях, у яких були знижені імпортні та експорті тарифи. Варто 
додати, що підприємства, які залишаються конкурентоспроможними після вступу України до СОТ, 
також отримують стимул до підвищення ефективності. Частина з них має стати більш 
продуктивною, щоб зберегти рівень прибутковості або свою частку на ринку. 

Чи працювали описані вище механізми в Україні під час вступу до СОТ? Відповісти на це 
запитання можна, проаналізувавши наявні статистичні дані. Аналіз постфактум є виправданим у 
даному випадку. По-перше, перегляд тарифів відбувався протягом тривалого часу ще до набуття 
Україною членства в організації. Тому вже накопичений значний обсяг даних, що дозволяє 
зробити висновки про реакцію національної економіки на лібералізацію зовнішньої торгівлі.  

                                                      
1
 Аналіз впливу був проведений Костянтином Кравчуком на основі дослідження Kravchuk Kostyantyn, 2012 The Impact Of Trade 

Liberalization On Productivity Dispersion: Evidence From Ukraine, Kyiv School of Economics, Master thesis 
2
Melitz, Marc J. 2003. The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity. Econometrica No. 71: 

1695–1725. 
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По-друге, статистичний аналіз дає можливість відокремити вплив зменшення тарифів на 
продуктивність від впливу інших факторів. Адже підвищення ефективності підприємств може 
бути пов’язане з іншими чинниками, зокрема з інноваціями та з посиленням внутрішньої 
конкуренції. Крім цього, потрібно врахувати, що швидкість впливу нових тарифів на 
продуктивність є різною для різних підприємств в залежності від вартості входу нових компаній у 
галузі (що залежить від капіталоємності виробництва у кожній галузі). (технічні деталі у розділі 
«Методологія дослідження»). 

Схема 1. Вплив зниження імпортних та експортних тарифів на середню продуктивність галузі 

 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження впливу зниження тарифів у процесі приєднання Україна до СОТ на продуктивність3 
було проведений у три етапи. На першому етапі була оцінена продуктивність праці та 

                                                      
3
KravchukKostyantyn, 2012 The Impact Of Trade Liberalization On Productivity Dispersion: Evidence From Ukraine, Kyiv School of 

Economics, Master thesis 
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багатофакторна продуктивність підприємств (за методом Оллі та Пейкса4). На другому етапі були 
підраховані показники розкиду (дисперсії) продуктивності у галузях обробної промисловості 
України у 2001-2009 роках. Скорочення дисперсії означає вихід з ринку найменш ефективних 
фірм, якщо верхня межа продуктивності не змінилася або зростала повільніше, ніж нижня межа. 

На третьому етапі вплив зниження імпортних тарифів на галузеву дисперсію продуктивності був 
оцінений за допомогою багатофакторної лінійної регресії. У якості показника внутрішньої 
конкуренції для кожної галузі була використана ринкова частка п’яти найбільших за обсягами 
продажу підприємств. Індикатором інновацій у галузі було обрано відношення суми інвестицій 
до вартості основних фондів. У якості показника складності входу на ринок було використано 
індекс, в якому враховано співвідношення вартості основних фондів до суми виручки у галузі5. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

В роботі аналізувалась обробна промисловість. Результати її роботи істотно залежать від режиму 
зовнішньої торгівлі, а отже і від наслідків вступу до СОТ, оскільки основна маса промислових 
товарів можуть бути імпортовані та експортовані (tradable goods). Крім цього, саме обробна 
промисловість зазвичай була локомотивом економічного зростання у країнах, що розвиваються, 
які демонстрували швидке та стійке збільшення ВВП у останні десятиліття.  

Під час підготовки до вступу України до СОТ стрімке підвищення продуктивності у цьому секторі 
економіки відбувалось одночасно зі зниженням тарифів. З 2001 по 2009 рік середня 
арифметична ставка тарифу на імпорт для галузей обробної промисловості знизилася з 8,54% до 
6,15%, середньозважена ставка — з 8,66% до 6,12%6. При цьому за дев’ять років середня 
продуктивність праці у цьому секторі економіки зросла на 92%. Багатофакторна продуктивність, 
яка відображає ефективність підприємств з урахуванням різниці у кількості основних фондів та у 
використанні проміжних товарів, також зросла – на 26% у середньому (Діаграма  1).  

                                                      
4
Olley, G. Steven and Pakes, Ariel. 1996. The dynamics of productivity in thetelecommunications equipment industry. Econometrica No. 

64: 1263–1297. 
5
Syverson, Chad. 2004. Product substitutability and productivity dispersion. Reviewof Economics and Statistics No. 86 (2): 534–550 

6
Базаданих UNCTAD-TRAINS, http://wits.worldbank.org 

http://wits.worldbank.org/
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Діаграма 1.  Середній імпортний тариф та продуктивність у обробній промисловості України у 
2001-2009 роках. 

 

 

Більшість підприємств у 2009 році, на наступній рік після приєднання України до СОТ, мали 
більшу ефективність, ніж у 2001 році7 (Діаграми 2 та 3). При цьому різниця у продуктивності між 
найбільш та найменш ефективними компаніями скоротилася.  Це відбулося за рахунок того, що 
нижня межа продуктивності зростала швидше, ніж верхня. Такі результати свідчать проте те, що 
частина найменш продуктивних компаній пішла з ринку або стала більш ефективною. 

Результати регресійного аналізу також свідчать, що лібералізація зовнішньої торгівлі, пов’язана зі 
вступом України до СОТ, стала важливим підвищення продуктивності у 2001-2009 роках. Саме 
зниження тарифів призводило до витіснення з економіки найменш продуктивних підприємств 
(або збільшення їх ефективності). Найбільший вплив зміни торговельного режиму на 
продуктивність зафіксований на другий та третій рік після зниження тарифів. Ефект від зниження 
тарифів на продуктивність праці є більшим, ніж на багатофакторну продуктивність (див. підрозділ 
«Результати дослідження»). 

Наведений результат також означає, що наслідки підвищення тарифів були прямо 
протилежними: ефективність фірм, які вже працювали на ринку, зменшувалась або на ринок 
входили підприємства з низькою продуктивністю. 

                                                      
7
 Оцінки продуктивності були зроблені на основі аналізу фінансової звітності 57,734 підприємств обробної промисловості України. 

Всі показники були приведені до гривень 2001 року за допомогою індексу цін виробників, який публікується Державною службою 
статистики 
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Діаграма 2.  Розподіл продуктивності праці серед підприємств обробної промисловості України 
у 2001-2009 роках 

 

 

_________  2001 рік     _ _ _ _ _ _ _   2009 рік 

 

Діаграма 3.  Розподіл багатофакторної продуктивності серед підприємств обробної 
промисловості України у 2001-2009 роках 

 
_________  2001 рік     _ _ _ _ _ _ _   2009 рік 

 

 

 

Зниження імпортних тарифів, яке відбулось в процесі приєднання до СОТ, мало позитивний 
вплив на продуктивність у всіх проаналізованих групах галузей. Найбільш сильним ефект був у 
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групі, що складається з харчової та тютюнової промисловості. У двох групах (легка промисловість, 
деревообробна та паперова промисловість) ефект був змішаним:  у рік зміни тарифів вплив від їх 
зниження був негативним, а в наступні два роки — позитивним. При цьому загальний результат 
(за три роки) з точки зору продуктивності для легкої промисловості був позитивним, для 
деревообробної та паперової – слабким негативним (єдиний випадок негативного впливу в 
даному дослідженні). 

Найслабшим позитивний ефект на продуктивність був у металургії, хімічній промисловості, 
виробництві транспортних засобів та устаткування, де зниження тарифів мало вплив лише на 
продуктивність праці (Таблиця1). 

Висновки узгоджуються з результатами інших досліджень, які показали що українські експортери 
є більш продуктивними, ніж підприємства, які працюють лише на внутрішньому ринку8. Наведені 
результати узгоджуються з результатами робіт, здійснених за кордоном9. 

Таблиця 1. Ефект зниження тарифів на скорочення дисперсії продуктивності у обробній 
промисловості України у 2001-2009 роках, по групах галузей: 

Група Коди галузей за 
КВЕД 

Продуктивність 
праці 

Багатофакторна 
продуктивність 

Харчова та тютюнова 
промисловість 

15, 16 ++ ++ 

Легка промисловість 

 
17, 18 ++ + - 

Деревообробна, паперова 

 
20, 21, 22, 36 + - ++ 

Хімічна промисловість,  
виробництво будматеріалів 

23, 24, 25, 26 + 0 

Металургія 

 
27, 28 + 0 

Машинобудування (транспортні 
засоби, устаткування) 

29, 34, 35 + 0 

                                                      
8
BesedinaElena. 2008. ExportingandProductivityunderEndogenousTradePolicy: TheoryandEvidencefromUkraine. Universita L. Bocconi 

ShevtsovaYvheniya. 2010. Ukrainian Firm-Level Export Dynamics: StructuralAnalysis. ESC IRRU WorkingPaperNo. 21 
9
DelGatto, Massimo, Ottaviano, Gianmarco I.P., andPagnini, Marcello. 2008. Opennesstotradeandindustrycostdispersion: Evidencefrom a 

panelofItalianfirms. Journalofregionalsciencevol. 48 No 1, 2008: 97-129 

Lawrence, R.Z. 2000. Does a kickinthepantsgetyougoingordoesitjusthurt? Theimpactofinternationalcompetitionontechnologicalchangein 
US manufacturing. In: Feenstra, R.E. (Ed.), TheImpactofInternationalTradeonWages. 
UniversityofChicagoPressfortheNationalBureauofEconomicResearch, pp. 197–224. 
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Група Коди галузей за 
КВЕД 

Продуктивність 
праці 

Багатофакторна 
продуктивність 

Машинобудування (електрична 
та електронна продукція) 

30, 31, 32, 33 ++ 0 

Пояснення:  ++ сильний ефект + -- змішаний ефект 

 + слабкий ефект 0 немає  ефекту 

При цьому ефект від зниження тарифів у другому та третьому роках після зниження тарифів був 
навіть більшим, ніж у рік зниження. Наприклад, зменшення тарифів на 1% призводило до 
скорочення стандартного відхилення продуктивності праці поточного року в середньому на 2,2%, 
наступного року – ще на 2,9% відсотка, через рік – ще на 3,6%.   

Таблиця 2. Ефект зниження імпортного тарифу на 1% на розподіл продуктивності у обробній 
промисловості України у 2001-2009 роках (з урахуванням часу зміни тарифів) 

Час 
зниження 

тарифу 

Продуктивність праці Багатофакторна продуктивність 

Стандарт-
не 

відхилення 

Інтерде- 

цильний 

діапазон 

Інтерквар-
тильний 

 діапазон 

Стандарт-
не 

відхилення 

Інтерде- 

цильний 

діапазон 

Інтерквар-
тильний 

 діапазон 

Поточний 
рік 

2,2% 0% 0% 1,5% 0% -1,6% 

Минулий 
рік 

2,9% 3,4% 2,7% 1,5% 2,0% 1,5% 

Позамину-
лий рік 

3,6% 4,2% 3,7% 1,3% 1,8% 0% 

Результати аналізу виявилися стійкими до використання різних вимірів розкиду продуктивності. 
Крім стандартного відхилення, для вимірювання дисперсії також використовувались 
інтердецильний та інтерквартильний діапазони. Перша з цих мір показує різницю у ефективності 
між двома відібраними підприємствами: продуктивність одного з них вища, ніж у точно 90% 
решти фірм, продуктивність другого вища лише за 10% інших підприємств (тобто, інтердецильний 
діапазон є різницею між 90-м та 10-м перцентилями розподілу продуктивності). 
Інтерквартильний діапазон є аналогічною мірою, який виражає різницю між підприємствами, які 
знаходяться на рівні 75% та 25% у «рейтингу» продуктивності. Обидва діапазони скорочувались у 
відповідь на зниження тарифів на імпорт, хоча повільніше, ніж стандартне відхилення (Таблиця 
2).  

Більше половини отриманих за допомогою регресії відмінних від нуля коефіцієнтів є статистично 
значимими на рівні 1%, решта значимі на рівнях до 10%. Зміна імпортного тарифу пояснює від 
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33,5% до 42% варіації у різних мірах дисперсії продуктивності праці  (показник R2). Для 
багатофакторної продуктивності аналогічний показник становить від 15,6% до 25,3%. 

 

Таким чином, вступ країни до СОТ означає посилення конкуренції, яке є болючим для частини 
компаній. Проте аналіз показав, що зниження тарифів мало суттєвий позитивний вплив на 
економіку. Насамперед, підвищення конкуренції сприяло підвищенню продуктивності 
національних компаній. В результаті приєднання України до СОТ вітчизняні підприємства 
обробної промисловості не тільки отримали кращі умови доступу на зовнішні ринки, а й стали 
більш конкурентоспроможними на них. 

Зміні, які відбулися, є структурними і тому матимуть тривалий вплив на національну економіку. 
Можна констатувати, що негативні сценарії розвитку подій після зниження тарифів не 
спрацювали, економіка відреагувала на нові умови торгівлі так, як і повинна була відреагувати. 

Зростання продуктивності могло б бути значно більшим, якби існувало менше перешкод для 
перерозподілу факторів виробництва між підприємствами всередині економіки. Зокрема, ефект 
від зниження тарифів був би більшим за умов зменшення корупції, послаблення регуляторного 
тиску на підприємства, покращення захисту прав власності.  Проте навіть за наявним умов 
приєднання України до СОТ стимулювало підвищення ефективності національної економіки. 
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4. ЧЛЕНСТВО УКРАЇНИ В СОТ: ІНСТИТУЦІЙНІ ЕФЕКТИ  

ГЛИБОКА ТА ВСЕОХОПЛЮЮЧА ЗВТ МІЖ УКРАЇНОЮ  ТА ЄС  

Як відомо, членство України в СОТ було передумовою початку офіційних переговорів між Києвом 
та Брюсселем щодо створення глибокої та всеохоплюючої ЗВТ як частини Угоди про асоціацію.  

Зобов’язання в України в рамках ГВЗВТ охоплюють широкий спектр питань економічної політики 
країни. Нижче подано огляд основних зобов’язань та короткий аналіз їх впливу на економіку 
України. 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ УГОДИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЖИМ ТА ДОСТУП ДО РИНКУ ТОВАРІВ 

Ввізне мито і тарифні квоти: В рамках ГВЗВТ передбачається взаємна лібералізація торгівлі як 
промисловими, так і сільськогосподарськими товарами, що сприятиме зниженню фактичних та 
адміністративних витрат бізнесу. Скасування чи суттєве зменшення ввізних мит передбачено для 
більш ніж 95% тарифних позицій. Стосовно окремих товарів, щодо яких не було досягнуто 
домовленості про повну лібералізацію, Сторони домовились зменшувати або скасовувати мито 
на імпорт таких товарів у рамках цього розділу та відповідно до визначеного графіку.  

Також щодо окремих сільськогосподарських товарів не передбачено повного скасування ввізного 
мита, натомість встановлено безмитні тарифні квоти на ключові товари походженням з України.  

Вивізне (експортне) мито: Скасування Україною вивізних мит було однією з ключових вимог ЄС в 
рамках переговорів щодо створення ЗВТ. Відповідно до положень розділу Сторони не 
продовжують накладати та не будуть встановлювати жодного мита або інших заходів, що мають 
еквівалентну дію, у зв’язку із здійсненням експорту з України до ЄС та навпаки. Існуючі заходи, 
що застосовуються Україною, завершать свою дію протягом визначеного перехідного періоду – 
протягом 10 років з моменту набрання чинності УА (за винятком насіння соняшнику – скасування 
протягом 15 років). В той же час, протягом 15 років Україна зможе застосовувати спеціальний 
захисний механізм (стягнення додаткового збору у певних визначених межах) для окремих 
товарів, зокрема насіння соняшнику, шкірсировини, деяких видів металобрухту. Для кожного з 
цих товарів буде застосовуватись різний режим, хоча загальна ідеологія захисту залишатиметься 
незмінною.  

Експортні субсидії: З моменту набрання чинності Угодою жодна Сторона у торгівлі із іншою 
Стороною не застосовуватиме експортні субсидії або заходи, що мають еквівалентну дію щодо 
сільськогосподарських товарів. Також скасовуються, за певними винятками, зокрема відповідно 
до статті XI ГАТТ 1994, кількісні обмеження щодо імпорту. 

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ТОРГІВЛІ 

Відповідно до положень розділу Сторони зберегли в силі режим відповідно до статті XIX ГАТТ 
1994, Угоди СОТ про захисні заходи. ЄС також залишив для себе в силі відповідні права та 
зобов’язання, що випливають зі статті 5 Угоди СОТ про сільське господарство, за винятком 
торгівлі сільськогосподарськими товарами, що охоплюватимуться преференційним режимом 
відповідно до положень УА. Також закріплено положення, відповідно до якого Сторони, 
застосовуючи захисні заходи, намагатимуться завдати якнайменше шкоди двосторонній торгівлі. 
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Окремо врегульовано питання застосування Україною захисних заходів щодо пасажирських 
автомобілів.  

ТЕХНІЧНІ БАР’ЄРИ В ТОРГІВЛІ  

З метою підвищення взаємної сумісності відповідних систем України та ЄС у сфері технічного 
регулювання та з метою сприяння доступу до їх ринків Сторони домовились посилювати 
співпрацю у сфері стандартів, технічних регламентів, метрології, ринкового нагляду, процедур 
акредитації та оцінки відповідності. Для цього, зокрема, можуть започатковуватись діалоги з 
регуляторних питань як на горизонтальному, так і на секторальному рівнях. 

Україна, в свою чергу, зобов’язується вжити необхідних заходів для поступового досягнення 
відповідності з технічними регламентами ЄС, Європейськими процедурами стандартизації, 
метрології, акредитації та оцінки відповідності та системою ринкового нагляду, а також 
впроваджувати принципи і практику, що закріплена у відповідних регламентах та директивах ЄС. 

Для досягнення вказаної цілі Україна, відповідно до погодженого графіку, інкорпорує відповідне 
acquis ЄС в законодавство України, здійснить адміністративні та інституційні реформи, необхідні 
для імплементації УА та Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів 
(АСАА), забезпечить функціонування необхідної для реалізації цього розділу ефективну і прозору 
адміністративну систему. 

Також Україна повністю забезпечить участь її відповідних органів влади в Європейських та 
міжнародних організаціях із стандартизації, правової та фундаментальної метрології та оцінки 
відповідності.  

САНІТАРНІ ТА ФІТОСАНІТАРНІ ЗАХОДИ  

Україна має наблизити своє законодавство щодо СФЗ та благополуччя (добробуту) тварин до 
законодавства Європейського Союзу відповідно до визначеного в Угоді переліку актів acquis ЄС. 
Положення розділу передбачає необхідність співпраці не тільки щодо наближення 
законодавства, а й стосовно розбудови відповідної інституційної спроможності.  

Розділом передбачено створення Комітету з управління СФЗ, який регулярно проводитиме 
моніторинг імплементації процесу наближення та надаватиме відповідні рекомендації.  

Еквівалентність санітарних та фітосанітарних заходів може бути визнана у відповідності до 
індивідуальних заходів або групи заходів або системи, що прийнята до сектору, підсектору, 
товару або групи товарів. Еквівалентність визначається відповідно до визначеної в додатку до 
Розділу процедури та може включати інспектування або верифікацію. 

Офіційно еквівалентність визнає Комітет з управління СФЗ за результатами процедури 
консультацій. Це рішення Комітету також має передбачати скорочення фізичних перевірок на 
кордоні, спрощення отримання сертифікатів та полегшення процедури схвалення виробничих 
потужностей. 

ЗАСНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ, ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ  

Положення розділу охоплюють лібералізацію усіх видів такої діяльності та послуг, окрім 
видобутку, виробництва та переробки ядерних матеріалів, виробництва або торгівлі зброєю, 
боєприпасами та військовими матеріалами, аудіовізуальних послуг, національного морського 
каботажу та регулярних або нерегулярних міжнародних повітряних перевезень та перевезень в 
межах країни, та перевезень, що безпосередньо пов’язані з реалізацією комерційних прав на 
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перевезення, інших ніж ремонт та сервісне обслуговування літака під час яких літак не здійснює 
перевезення, продаж послуг з повітряних перевезень, послуги комп’ютерних систем бронювання 
(КСБ), послуги з наземного обслуговування, послуги з експлуатації аеропортів. 

Для цих способів надання послуг буде встановлено національний режим та режим найбільшого 
сприяння в залежності від того, який кращий.  

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ  

Розділ передбачає забезпечення взаємного доступу до ринків державних закупівель на основі 
принципу національного режиму на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях 
для укладення публічних контрактів та концесій у традиційних галузях економіки, а також у сфері 
послуг загального користування та інфраструктури. Забезпечення такого доступу передбачає 
послідовну адаптацію законодавства України у сфері державних закупівель до відповідного 
законодавства ЄС, що супроводжуватиметься інституційною реформою та створенням 
ефективної системи державних закупівель на основі принципів, якими регулюються публічні 
закупівлі в Європейському Союзі. 

Ефективне та взаємне відкриття ринків Сторін здійснюватиметься поступово та одночасно та 
залежатиме від успішності здійснення адаптації законодавства.  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

Згідно з положеннями Розділу Сторони повинні забезпечити належну та ефективну 
імплементацію міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, Сторонами яких вони є, 
включаючи Угоду СОТ про торговельні аспекти інтелектуальної власності. Загалом розділ 
доповнює та деталізує права та зобов'язання Сторін відповідно до вказаної Угоди та інших 
міжнародних угод у цій сфері.  

Положення Розділу визначають правову основу співробітництва між Україною та ЄС, 
передбачають відповідні зобов’язання України щодо наближення свого законодавства до 
законодавства ЄС та охоплюють такі об'єкти права інтелектуальної власності як авторські права, 
включаючи авторські права щодо комп'ютерних програм та їх баз даних, та права, що пов'язані із 
авторським правом, права пов'язані із патентами на біотехнологічні винаходи, торгові марки, 
торгові назви, дизайни, положення щодо охорони нерозкритої інформації та захисту від нечесної 
конкуренції, а також положення щодо захисту географічних зазначень ЄС в Україні (близько 3000 
найменувань, зокрема такі, як коньяк, шампанське, деякі марки сиру) та навпаки, включаючи 
положення щодо визначення походження, зазначення джерел та різновидів рослин, перехідних 
періодів, механізму та обсягів відшкодувань.  

Водночас, Україна домовилась про десятирічній перехідний період та компенсаційний пакет для 
модернізації підприємств, яких торкнеться зміна назви продукції внаслідок захисту географічних 
зазначень, та просування української продукції під новими брендами на ринки ЄС.  

ПОЛІТИКА КОНКУРЕНЦІЇ  

Положеннями розділу визначено практики та економічні операції, що є несумісними з угодою 
тою мірою, якою вони впливають на торгівлю між Сторонами, зокрема такі:  
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 угоди та узгоджені дії між підприємствами, метою або наслідком яких є попередження чи 
суттєве послаблення конкуренції;  

 зловживання одним або декількома підприємствами домінуючим становищем; 

 концентрація суб’єктів господарювання, наслідком якої є монополізація чи значне 
обмеження конкуренції на ринку. 

Також положеннями розділу закріплено зобов'язання України щодо наближення свого 
конкурентного право та правозастосування до відповідного acquis ЄС, перелік відповідних актів 
законодавства ЄС та строки їх імплементації.  

Важливими положеннями розділу є норми щодо державних підприємств та підприємств, яким 
надані спеціальні або виключні права, згідно з якими Сторони забезпечують, щоб до таких 
підприємств застосовувалося відповідне конкурентне законодавство в тій частині, щоб 
застосування зазначеного вище конкурентного законодавства та принципів не перешкоджали 
здійсненню, відповідно до закону чи фактично, конкретних завдань, які покладено на зазначені 
підприємства.  

Також розділ регулюватиме правовідносини пов'язані з державною допомогою, зокрема 
визначено як несумісну з положеннями УА державної допомоги, що надається з державних 
ресурсів та викривляє або може викривити конкуренцію через надання переваг певним 
підприємствам або виробництву певних товарів, окрім таких випадків якщо допомога має 
соціальний характер і надається індивідуальним споживачам на недискримінаційній основі або є 
допомогою на відшкодування шкоди, спричиненої природними катастрофами або 
надзвичайними обставинами.  

Для виконання вказаних зобов'язань Україна має протягом трьох з років з моменту набрання 
чинності УА адаптувати своє законодавство у цій сфері до законодавства ЄС та створити належну 
та ефективну інституційну систему, включаючи операційно незалежний орган з необхідними 
повноваженнями, систему контролю надання та використання державної допомоги, включаючи 
забезпечення відповідної статистичної інформації.  

ЕНЕРГЕТИКА, ПОВ’ЯЗАНА З ТОРГІВЛЕЮ  

Розділ врегульовує питання тимчасових заходів та процедур примирення у випадку збоїв у 
постачанні енергоносіїв, насамперед передбачає використання загальних процедур 
врегулювання суперечок, незастосування будь-яких фінансових санкцій при вирішенні згаданих 
суперечок, скорочення тривалості процедур.  

Також містяться положення щодо внутрішнього регулювання цін, заборони подвійного 
ціноутворення, митних зборів і платежів та кількісних обмежень, транзиту і транспортування, 
співпраці щодо розвитку інфраструктури, несанкціонованого відбору енергетичних товарів тощо.  

Окремим додатком до Розділу передбачено створення механізму раннього попередження, 
метою якого є закріплення практичних заходів, націлених на попередження та швидке 
реагування на надзвичайні ситуації чи загрозу надзвичайної ситуації. Це передбачає ранню 
оцінку потенційних ризиків та проблем, пов’язаних з попитом та пропозицією на природний газ, 
нафту чи електричну енергію та попередження і швидку реакцію у випадку надзвичайної ситуації 
чи загрози надзвичайної ситуації, під якою розуміється ситуація, наслідком якої є значний збій 
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та/або фізична зупинка у постачанні природного газу, нафти чи електричної енергії між Україною 
та Європейським Союзом. 

ПРОЗОРІСТЬ  

Розділ містить положення щодо так званих заходів загального застосування та зацікавлених осіб, 
та спрямований на створення і підтримку ефективного та передбачуваного законодавчого поля 
для суб’єктів, що займаються бізнесом на своїй території, особливо малим бізнесом, а також на 
належне врахування вимог принципів правової визначеності та пропорційності.  

Положення Розділу, підтверджуючи відповідні зобов’язання України та ЄС згідно з Угодами СОТ, 
розвивають та деталізують положення, спрямовані на забезпечення прозорості, проведення 
консультацій та кращого управління заходами загального застосування, оскільки останні можуть 
впливати на будь-які питання, що охоплені Угодою.  

ТОРГІВЛЯ ТА СТАЛИЙ І  ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК  

Розділ містить положення, метою яких є зміцнення зв’язків у сфері торгівлі, охорони довкілля і 
соціальної політики та практики для подальшого сприяння цілям розширення торгівлі між 
Україною та ЄС. Розділ також спрямований на врахування та взаємоузгодження економічних, 
соціальних та екологічних інтересів у розвитку держави та суспільства, і не тільки для 
теперішнього покоління, а й для майбутніх поколінь. 

З цією метою положення розділу визначають засади забезпечення взаємодоповнюваності 
економічного розвитку, охорони довкілля та соціальної політики, а також підтверджують 
необхідність ефективного застосування існуючих міжнародних інструментів у сфері соціальної 
політики та охорони довкілля.  

ОСНОВНІ НАСЛІДКИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ УА 

Наслідки створення ГВЗВТ для окремих інституційних одиниць економіки країни (бізнес, 
споживачі, держава) будуть різними. Зокрема, для бізнесу імплементація економічної складової 
УА, зокрема створення ГВЗВТ, означатиме:10 

А. Нові можливості для експорту в ЄС завдяки зниженню тарифних та, що найважливіше, 
нетарифних бар’єрів для виходу на ринок ЄС, який на сьогодні є найбільшим регіональним 
ринком й одним з двох найбільших торговельних партнерів України.  

Потенційні економічні вигоди від будь-якого регіонального інтеграційного проекту позитивно 
корелюють з розміром ринку, з яким ця інтеграція відбувається. Іншими словами, цим більшим є 
ринок, з яким укладається угода про створення ГВЗВТ, тим більшими в абсолютному вимірі є 
потенційні виграші. 

Б. Поліпшення доступу на ринки третіх країн завдяки гармонізації українських технічних 
регламентів та стандартів із відповідними нормативними актами ЄС, що означатиме перехід на 
міжнародні стандарти, а також завдяки входженню в згаданий вище регуляторний простір, 
сумісний з правилами узгодженими в рамках угод між ЄС і третіми країнами. 

                                                      
10 Аналіз значною мірою базується на дослідженнях: Мовчан в., Джуччі р., Куценко к. (2010) “торговельна політика України: стратегічні аспекти та наступні кроки, які треба здійснити”, 

консультаційна робота ІЕД, квітень 2010. див.: www.ier.com.ua; Мовчан в., Джуччі р. (2011) кількісна оцінка варіантів регіональної інтеграції України: глибока та всеосяжна зона вільної торгівлі з ЄС 

чи митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном. консультаційна робота, листопад 2011 року. див.: http://www.ier.com.ua/ua/publications/consultancy_work/?pid=3107
 

http://www.ier.com.ua/
http://www.ier.com.ua/ua/publications/consultancy_work/?pid=3107
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Для підприємств, який зараз вже орієнтовані на експорт, гармонізація українських стандартів із 
міжнародними означатиме спрощення ведення бізнесу. Для підприємств, які зараз орієнтовані 
на внутрішній ринок внаслідок різних вимог, які діють на внутрішньому й на зовнішньому ринках, 
створюється унікальна можливість вийти на нові ринки. 

В. Кращий внутрішній бізнес клімат, оскільки пристосування до норм і правил ЄС буде означати 
зміни в національному законодавстві. В свою чергу, ці зміни призведуть до прозорих правил, 
знайомих для іноземних інвесторів, що зробить умови на внутрішньому ринку більш 
привабливим для них та стимулюватиме притік іноземних інвестицій в країну, що знизить 
вартість капіталу.  

Г. Поступове зростання внутрішньої конкуренції за рахунок поступової лібералізації тарифних і 
нетарифних обмежень торгівлі. Це призведе до перерозподілу ресурсів, тобто праці й капіталу, 
між підприємствами або й між секторами економіки. У виграші будуть більш конкурентоздатні 
підприємства. У довгостроковій перспективі це матиме оздоровлюючий вплив на економіку 
країни, підвищивши її ефективність та стійкість. Водночас, саме тут буде необхідна участь 
держави, спрямована на нівелювання потенційних негативних наслідків торговельної 
лібералізації.  

Д. Зростання витрат на дотримання «соціальних» стандартів, зокрема вимог безпеки праці, 
екологічних стандартів, надання певного рівня соціального забезпечення тощо. Дотримання 
певних мінімальних соціальних вимог розглядаються в частині домовленостей щодо ГВЗВТ, 
присвяченій торгівлі та сталому розвиткові. 

Для споживачів створення ГВЗВТ з ЄС означатиме: 

А. Зростання доходів за рахунок створення нових робочих місць та зростання обсягів 
виробництва. Водночас це зростання доходів буде розподілено нерівномірно й залежатиме від 
підприємства чи галузі, де працює людина. Відповідно, ринок праці зазнає певних змін, які 
будуть, однак, розтягнуті в часі через існування тривалих перехідних періодів у реалізації 
домовленостей щодо створення ГВЗВТ. 

Б. Підвищення рівня соціальної захищеності за рахунок внесення у текст домовленостей щодо 
ГВЗВТ питань, пов’язаних з забезпеченням безпеки й стандартів праці, соціальним 
забезпеченням, екологічних вимог тощо. 

В. Доступ до ширшого асортименту продукції завдяки зниженню тарифних та нетарифних 
обмежень у торгівлі з ЄС. Повною мірою скористатись перевагами скасування обмежень 
споживачі в Україні зможуть лише через п'ятнадцять років після набуття чинності 
домовленостями щодо ГВЗВТ, коли завершиться дія всіх перехідних періодів та тимчасових 
захисних заходів. 

Г. Підвищення безпеки товарів, які пропонуються на внутрішньому ринку, завдяки гармонізації 
вимог до безпеки продукції з міжнародними стандартами. Це є надзвичайно важливим для 
країни, яка потерпає від проблем, пов’язаних з неналежним контролем за безпекою, в першу 
чергу, харчової продукції. 

Д. Нові вимоги до кваліфікації, оскільки конкурентоспроможні підприємства вимагатимуть 
більшої ефективності від своїх працівників, здатності виконувати вимоги нових стандартів, 
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наприклад, у харчовій промисловості. Тут важливою є активна політика держави на ринку праці, 
спрямована на навчання і перенавчання робочої сили відповідно до нових вимог ринку. 

Для уряду наслідки створення ГВЗВТ включають: 

А. Додаткові доходи бюджету завдяки активізації економічної діяльності в країні. Як 
зазначалось, моделювання сценарію створення ГВЗВТ дає оцінку зростання реального ВВП на 
11% у довгостроковій перспективі, за рахунок як зниженню тарифних бар’єрів у торгівлі, так і – 
більшої мірою – зниженню нетарифних обмежень. 

Б. Підвищення ефективності управління публічними фінансами завдяки проведенню реформ в 
сфері бюджетної політики, внутрішнього контролю та аудиту, державної допомоги та державних 
закупівель, щодо, де очікується значне наближення українського законодавства до відповідного 
acquis ЄС.  

В. Стимул та додаткові можливості для завершення вже розпочатих соціально-економічних 
реформ. Наприклад, реформи системи технічного регулювання та санітарного й фіто-санітарного 
(СФС) контролю та їх приведення у відповідність до міжнародних правил та норм, у тому числі 
європейських, вже давно стоїть на порядку денному країни. Більш того, країна досягла значного 
прогресу в їх реалізації. Домовленості в рамках УА не лише знову підкреслюють ці зобов’язання 
України, але й дають можливість отримати допомогу – технічну і фінансову – від ЄС на 
завершення цих коштовних реформ.  

В. Додаткові витрати на швидку імплементацію реформ. Як зазначалось вище, строки 
імплементації актів законодавства ЄС, які зобов’язалась практично впровадити Україна в рамках 
гармонізації законодавства до норм ЄС, складають від 2 до 7 років з моменту набуття чинності 
Угодою. Водночас, країна має можливість отримати  

Г. Витрати на пом’якшення наслідків створення ГВЗВТ, в першу чергу на проведення активної 
політики на ринку праці, яка буде необхідна для пом’якшення процесу пристосування економіки 
країни до нових умов.  

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА НАСЛІДКІВ ГВЗВТ 

Для кількісної оцінки економічних наслідків створення глибокої і всеосяжної ЗВТ з ЄС була 
використана прикладна модель загальної рівноваги для України.11  

У рамках цього дослідження ми розглядаємо такі сценарії: 

Сценарій 1a: Проста ЗВТ з ЄС: взаємне скасування ввізних мит. 

Сценарій 1b: Глибока і всеосяжна ЗВТ з ЄС: взаємне скасування ввізних мит + 2,5% 
зниження витрат на кордоні на експорт до країн ЄС + 2,5% зниження витрат на кордоні на 
імпорт з ЄС. Скорочення витрат пов'язано з наближенням нормативно-правової бази в 
Україні та поліпшенням митних та інших процедур. 

                                                      
11

 Модель, використана в даному дослідженні, була розроблена в рамках проекту «Аналіз економічних наслідків вступу України 
до СОТ», який був реалізований консорціумом у складі Копенгаген Економікс, Данія; Інституту східноєвропейських досліджень 
Мюнхен, Німеччина; та Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, Україна, у 2005 році (Copenhagen Economics 
et al.,2005) та пізніше модифікована Веронікою Мовчан  
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Перш ніж обговорювати результати, необхідно зробити кілька важливих зауважень щодо 
інтерпретації результатів: 

ТАБЛИЦЯ 5.1  МАКРОЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ РІЗНИХ СЦЕНАРІЇВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ, % 
КУМУЛЯТИВНОЇ ЗМІНИ 

  Проста ЗВТ з ЄС 
(Сценарій 1a) 

Глибока і всеосяжна ЗВТ з ЄС 
 (Сценарій 1b) 

  Статична 
модель 

Модель 
стабільного 

стану 

Статична 
модель 

Модель 
стабільного стану 

Сукупний добробут     
Зміна у добробуті 1,3 4,6 4,3 11,8 
      
Торгівля     
Зміни в імпорті 1,0 2,4 2,6 5,9 
Зміни в експорті 1,0 2,5 2,8 6,3 
      
Доходи від факторів виробництва      
Зміна зарплати некваліфікованої робочої 
сили  

0,5 2,5 1,2 5,7 

Зміна зарплати кваліфікованої робочої 
сили 

0,4 2,3 1,2 5,5 

Зміна доходу від капіталу 1,2 0,1 2,2 -0,4 
      
Переміщення факторів виробництва      
Переміщення некваліфікованої робочої 
сили 

2,3 2,5 2,9 3,5 

Переміщення кваліфікованої робочої сили 0,8 0,9 1,0 1,3 
Переміщення капіталу 0,8 0,4 0,9 0,2 
      
Капітал в моделі стабільного стану      
Зміна обсягу капіталу  3,6  8,1 

Джерела: модель для України, розрахунки авторів   

Горизонт часу: Ми говоримо про середньострокову перспективу у випадку, коли відбувається 
перерозподіл факторів виробництва і, отже, відбувається повне пристосування економіки до 
шоку (статична модель). У цьому випадку ніяких змін у забезпеченості факторами не 
моделюються. Ми говоримо про довгострокову перспективу, коли застосовується модель 
«стабільного стану» (steady state model), і повний перерозподіл факторів доповнюється 
пристосування обсягу капіталу до шоку. 

Траєкторія: Результати не дають вказівок щодо траєкторії пристосування економіки до нового 
стану рівноваги. 

Відокремлення шоку: Результати показують економічні наслідки заздалегідь обумовленого шоку 
і не беруть до уваги будь-які інші економічні зміни, які можуть виникнути в країні в той же час. 
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Моделювання сценаріїв регіональної інтеграції України (Таблиця 5.1) показує чистий приріст 
добробуту для України у разі ЗВТ між Україною та ЄС, причому виграші зростають у випадку 
підписання глибокої та всеосяжної ЗВТ. Зокрема, у випадку створення простої ЗВТ з ЄС сукупний 
добробут Україні зросте на 1,3% в середньостроковій перспективі і на 4,6% в довгостроковій 
перспективі за інших рівних умов, а у випадку глибокої та всеосяжної ЗВТ зростання добробуту 
склало б 4,3% і 11,8% відповідно.  

Виграші у сфері торгівлі і доходів від праці (заробітної плати) і капіталу також спостерігалася лише 
у випадку сценаріїв ЗВТ з ЄС. Приєднання до РБК МС призведе до втрат у зовнішній торгівлі і 
зниження заробітної плати кваліфікованих та некваліфікованих робітників, а також доходів від 
капіталу у середньо- і довгостроковій перспективі (за винятком доходу від капіталу у 
довгостроковій перспективі). 

Результати також можна порівняти з результатами інших досліджень впливу зміни торговельного 
режиму в Україні. За оцінками CEPS (2006),12 проста ЗВТ з ЄС зумовлює незначне підвищення 
добробуту, тоді як створення поглибленої ЗВТ означатиме 4-7% зростання добробуту. Крім того, 
CASE (2007)13 зробив висновок, що позитивні ефекти добробуту є найбільшими в розширеній ЗВТ 
між Україною та ЄС. Використовуючи статичну модель, вони оцінили, що інтеграція призводить 
до 2% збільшення добробуту для Україні.  

Поряд з членством України в СОТ, створення ГВЗВТ України та ЄС, дає Україні широкі можливості 
та перспективи щодо участі у формуванні та використанні світових і регіональних торговельних 
правил, впливати на глобальний торговельний порядок денний. Такої доданої вартості не може 
запропонувати жодне інше інтеграційне об’єднання в регіоні.  

ВИРІШЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ СУПЕРЕЧОК  

Одним із головних механізмів виконання правил світової торгівельної системи є процедури СОТ 
для вирішення торгівельних суперечок. Торгівельні суперечки виникають між країнами-членами 
у випадку порушення торгівельних угод або взятих при вступі зобов’язань. В рамках СОТ 
відповідальним за вирішення спорів є спеціальний Орган з врегулювання суперечок (ОВС), який 
призначає склад Комітету експертів для розгляду справи, здійснює контроль за виконанням 
рішень та рекомендацій. Всі країни-члени СОТ мають представника в ОВС. 

Система СОТ щодо врегулювання суперечок має три основні цілі: 

 Сприяти договірному врегулюванню суперечок через консультації між зацікавленими 
сторонами; 

 Забезпечувати незалежні та авторитетні висновки стосовно прав та обов’язків сторін у 
випадках, коли рішення не вдається знайти шляхом консультацій; 

 Роз’яснювати зміст норм та вимог СОТ на користь всіх членів СОТ. 

                                                      
12

 CEPS (2006). The Prospect of Deep Free Trade Between the European Union and Ukraine. Report prepared by Centre for European 
Policy Studies (CEPS), Brussels; Institut fur Weltwirtschaft (IFW), Kiel; International Centre for Policy Studies (ICPS), Kyi v 
13

 CASE (2007). Global Analysis Report for the EU-Ukraine TSIA. Ref: TRADE06/D01. Concept Global Analysis Report prepared by 
ECORYS and CASE 
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В результаті суперечок може змінюватись тлумачення технічних норм СОТ, визначення категорій 
заходів, про які країни СОТ повинні повідомляти (нотифікувати), а також можуть висуватись 
вимоги щодо поведінки членів СОТ.14 

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 країни-учасники суперечки проводять переговори для 
«мирового» вирішення спору за можливого посередництва Генерального директора СОТ. Якщо 
на цьому етапі спір не вирішено, будь-який учасник звертається за призначенням 
спеціалізованого 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 чотири рази зверталася до існуючого механізму вирішення 
суперечок як позивач (суперечки із Грузією, Вірменією, Молдовою та Австралією) та одного разу 
виступала у якості відповідача (суперечка із Молдовою). 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.  

УКРАЇНА ЯК ПОЗИВАЧ – ГРУЗІЯ, ВІРМЕНІЯ, МОЛДОВА ТА АВСТРАЛІЯ  

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 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.15 Після подання 
звернення Міністерства економіки України до Міністерства економіки Грузії сторони домовилися 
про скасування акцизу на стадії консультацій. Звернення містило детальний опис суті порушення, 
історію виникнення конфлікту, обґрунтування правоти відповідно до норм угод СОТ, втрати 
української компанії. Суперечка була вирішена без звернення до ОВС, однак стала показовим 
початком використання Україною існуючих у СОТ механізмів захисту торгівельних інтересів 
українських товаровиробників. 

20 липня 2010 року 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 деякі статті Генеральної 
угоди про тарифи і торгівлю 1994 року (ГАТТ)16 та зобов’язання Вірменії, зазначені в Звіті Робочої 
групи про вступ до СОТ.17 Крім того, зазначені заходи Республіки Вірменія також порушують Угоду 
між Україною та Вірменією про вільну торгівлю18. 
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 http://nepu.com.ua/ua/129.htm СТОРІНКУ НЕ ЗНАЙДЕНО! 
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 II:1, III:1, III:2 та III:4 
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Зокрема, Закон Вірменії "Про фіксовані платежі на тютюнові вироби" від 24 березня 2000 року 
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, то за законом Вірменії "Про акцизний податок" від 7 
липня 2000 року 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 ОВС запит на створення Комітету експертів. На засіданні ОВС 25 жовтня 2010 року 
Вірменія висловила намір активізувати двосторонні консультації з Україною, і формування 
Комітету експертів було відкладено.19 Після ряду двосторонніх консультацій у листопаді 2010 року 
сторони дійшли згоди і справу DS411 – першу суперечку за скаргою України в СОТ – було закрито. 
В результаті Уряд Вірменії 2 грудня 2010 року прийняв рішення застосувати до української 
алкогольної продукції режим вільної торгівлі згідно з угодою про вільну торгівлю від 07.10.1994.20 

17 лютого 2011 року Україна подала запит на проведення консультацій з Молдовою щодо Закону 
Молдови "Про Плату за забруднення навколишнього середовища" від 25 лютого 1998 року, який 
накладає два види «екологічних» зборів виключно 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.21 Оскільки такий вид зборів не 
накладається на вітчизняні товари та упаковку, це є порушенням ГАТТ 1994 року (статті III:1, III:2 
та III:4).22 

Українська сторона стверджує, що такий «екологічний» збір мав негативний ефект на українських 
виробників пива та соків на ринку Молдови, викликавши значне падіння продажів. З січня по 
листопад 2010 року експорт пива з України в Молдову скоротився на 32,6% (з 9,2 до 6,2 млн. дол. 
США ), а експорт соків – на 34,8% (з 3,8 до 2,5 млн. дол. США ).23 

Європейський Союз, Аргентина та Китай приєдналися до консультацій як «третя сторона». На 
засіданні 17 червня 2011 року ОВС після повторного прохання України створив Комітет експертів 
для розгляду скарги. Аргентина, ЄС і Китай залишили за собою право участі в суперечці як третя 
сторона.24 

13 березня 2012 року Україна подала запит на проведення консультацій з Австралією щодо 
деяких законів та підзаконних актів Австралії25, які накладають обмеження на товарні знаки та 
упаковку тютюнової продукції. Законом Австралії «Про просту упаковку тютюнових виробів» 
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 Справа DS421 
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забороняється наносити на пакування цигарок торгові марки, іміджеві зображення, кольори і 
заохочувальні тексти. Цигарки мають продаватися у типових пачках оливкового кольору, 75% 
передньої та 90% задньої поверхні яких мають вкривати зображення пошкоджених внаслідок 
тютюнокуріння органів, хворих та присмертних.26 Україна стверджує, що заходи Австралії 
порушують деякі торгівельні угоди.27 

В березні до консультацій приєдналися Гватемала, Норвегія, Уругвай, Бразилія, Канада, 
Європейський Союз, Нова Зеландія та Нікарагуа. Попередні консультації, проведені у квітні, не 
дали результатів, і 14 серпня Україна попросила ОВС створити Комітет експертів для розгляду 
скарги, який було створено 28 вересня 2012 року. 34 країни-члени СОТ28 залишили за собою 
право участі в якості третьої сторони.29 

УКРАЇНА ЯК ВІДПОВІДАЧ - СКАРГА МОЛДОВИ  

У відповідь на скаргу з боку України 3 березня 2011 Молдова попросила консультації з Україною 
щодо заходів, які мають вплив на імпорт дистильованих спиртів з Молдови.30 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 року, 
передбачаючи для вітчизняних товарів нижчий рівень податку, ніж для ряду аналогічних 
імпортованих з Молдови міцних спиртних напоїв.31 Варто зазначити, що вищезгаданий закон 
втратив чинність внаслідок ухвалення Податкового кодексу.32  

В свою чергу 14 березня 2011 року 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.  

10-11 листопада 2011 року під час 13-го засідання Міжурядової українсько-молдовської змішаної 
комісії з питань торговельно-економічного співробітництва Україна пообіцяла до кінця 2011 року 
вирівняти ставки акцизів на коньяк і молдавський бренді, а молдовська зобов’язалась з 1 січня 
2012 року усунути переваги вітчизняним виробникам щодо стягування екологічного збору на 
пакування напоїв.  

Українська сторона розробила закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
перегляду ставок деяких податків і зборів», який мав скасувати пункт33, в якому закладено 
дискримінацію молдавського коньяку. Але Верховна Рада ухвалила закон без цієї зміни. 
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Молдавська сторона ще не розглядала в парламенті законопроект34, що мав залагодити 
проблему зі стягуванням з українських експортерів дискримінаційного екологічного збору на 
пакування напоїв.  

В лютому 2012 року до України завітав прем’єр-міністр Молдови Влад Філат, але домовитись про 
розв’язання суперечок, які знаходяться на розгляді в СОТ, сторони так і не змогли. 

Таким чином, Україна вперше відстоюватиме свої права у Комітеті експертів.  

ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ПРОЗОРОСТІ В ТОРГОВЕЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ  

Багатостороння торговельна система СОТ базується на ряді головних принципів, зокрема35: 

 недискримінації торговельних партнерів, товарів і послуг вітчизняного та іноземного 
походження, громадян власної та інших країн; 

 сприянні відкритості шляхом зменшення торговельних бар'єрів, у тому числі митних 
зборів (або тарифів) та заходів на зразок заборони імпорту або квот, що встановлюють 
вибіркові кількісні обмеження; 

 прогнозованості і прозорості торговельної політики задля уникнення довільного 
встановлення бар'єрів у торгівлі, що, в свою чергу, призводить до зростання інвестицій та 
вигод для споживачів, які отримують більший асортимент та нижчі ціни в результаті 
посилення конкуренції;   

 сприянні конкурентоспроможності шляхом протидії експортним субсидіям і продажу 
продукції за демпінговими цінами заради отримання частки ринку;  правила СОТ 
визначають, що є чесним або нечесним і як уряди можуть реагувати на нечесні дії, 
зокрема, через запровадження додаткових імпортних мит для компенсації втрат, 
завданих нечесною торгівлею. 

Під прозорістю торговельної політики розуміється ступінь відкритості та прогнозованості 
торговельної політики і практики та процесів, що їх визначають.36 

Компаніям та інвесторам у своїй країні і за кордоном потрібне регуляторне середовище, що 
заслуговує на довіру. Тому СОТ через свою багатосторонню торговельну систему намагається 
поліпшити прогнозованість і стабільність торговельної політики та бізнесового середовища своїх 
учасників.  

Досягти прозорості можна через взяття на себе зобов'язань. Наприклад, після Уругвайського 
раунду на 100% продукції сільського господарства було встановлено зв’язані тарифи,37 тобто 
граничні рівні митних тарифів. У розвинутих країнах фактичні ставки імпортних мит зазвичай 
відповідають зв’язаним ставкам. Однак у країнах, що розвиваються, ставки імпортних мит часто 
встановлюють нижче зв’язаних ставок. Для зміни своїх зобов'язань член СОТ повинен провести 
переговори зі своїми торговельними партнерами і в разі необхідності – компенсувати завданні 
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ним торговельні збитки. Інший спосіб забезпечити прогнозованість і прозорість – 
використовувати квоти та інші заходи для обмеження обсягів імпорту.  

Крім того, угоди СОТ включають вимоги до її членів робити свої правила торгівлі зрозумілими і 
прозорими, зокрема, повідомляти про свою політику і практичні заходи через процедуру 
нотифікації СОТ. Всі угоди СОТ включають положення щодо процедури нотифікації через 
створення відповідної установи, яка буде опрацьовувати запити членів СОТ та усіх зацікавлених 
сторін.  

Крім того, СОТ регулярно проводить огляд торговельної політики окремих країн за допомогою 
свого механізму огляду торговельної політики38. Спочатку він працював у рамках ГАТТ і стосувався 
лише торгівлі товарами. Проте з 1995 року після створення СОТ до огляду було включено також 
послуги та інтелектуальну власність. 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОЦЕСУ НОТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ  

Україна взяла на себе зобов'язання перед СОТ дотримуватися загального режиму прозорості 
нормативних і регуляторних актів, пов'язаних із торгівлею, і загалом виконувала свої 
зобов'язання. Зокрема, єдиний орган з розгляду запитів та нотифікації ("Центр обробки запитів 
країн-членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування") був 
створений у 2005 році, ще до вступу України у СОТ39. За своїм правовим статусом це був 
незалежний орган, що відповідав за обробку нотифікацій країн-членів, підготовку і подання 
нотифікацій Україною до СОТ, який мав достатньо повноважень і компетенції звертатися 
безпосередньо до інших міністерств, відомств та інших органів.  

Після проведення адміністративної реформи Центр утратив свій незалежний статус і був 
реорганізований у Відділ обробки запитів, нотифікацій та інформаційного забезпечення, що 
розпочав свою роботу у 2011 році. Наразі Відділ має три рівні субординації у реорганізованому 
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ): 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі  Департамент співробітництва з СОТ та з 

питань торговельного захисту  Управління співробітництва з СОТ  Відділ обробки 
запитів, нотифікацій та інформаційного забезпечення. 

Функції Відділу залишилися майже без змін. Він, як і раніше, займається питаннями сприяння 
ефективному співробітництву та обміну оперативною інформацією і документами з 
Секретаріатом та членами СОТ. Крім того, він співпрацює з державними органами у сфері 
підготовки повідомлень України і коментарів щодо заходів членів СОТ, що плануються, аналізує і 
відповідає на запити СОТ і компаній стосовно питань торгівлі.   

Однак організаційні зміни негативно вплинули на  інституційний та професійний потенціал 
Відділу. Його вплив на прийняття рішень суттєво зменшився, оскільки Відділ не має повноважень 
діяти незалежно. Затрати робочого часу Відділу суттєво зросли, оскільки  багато налагоджених 
контактів було втрачено, а новостворені моделі та канали спілкування ще не стабілізувалися. 
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Підготовка і подання нотифікацій України до СОТ. Відділ обробки запитів, нотифікацій та 
інформаційного забезпечення займається, як правило, забезпеченням обробки нотифікацій та 
ретельною перевіркою всіх вихідних повідомлень, при цьому увага приділяється правильності 
формулювань. Як видно на представленій нижче схемі, процес підготовки нотифікацій все ще 
неефективний і забирає багато часу: 

 

На відміну від більшості країн-членів СОТ, кожне окреме міністерство або орган в Україні, що 
причетні до питань ТБТ/СФС, не інформують безпосередньо Відділ обробки запитів, нотифікацій 
та інформаційного забезпечення про очікуванні зміни у своїй галузі. Тому Відділу доводиться 
здійснювати моніторинг веб-сторінок відповідних державних органів у пошуку подій (змін та 
заходів), які можуть бути важливими для повідомлення в СОТ. Найбільше часу витрачається на 
формулювання нотифікацій та затвердження їх остаточної версії з усіма змінами та перекладом. 
Це триває в середньому 18 днів, що надто довго.  

Крім того, Відділ витрачає вдвічі більше часу на подання нотифікацій. Зокрема, Відділ обробки 
запитів, нотифікацій та інформаційного забезпечення заповнює спеціальну форму для 
нотифікацій, розроблену Секретаріатом СОТ, і надсилає її Секретаріату через посередника – 
Постійне представництво України при ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. 
Представництво перевіряє нотифікації та передає їх в Секретаріат СОТ з подальшим включенням 
у загальну базу даних СОТ. Як і будь-яка інша країна-член СОТ, Україна має право відкликати 
(скасовувати) нотифікації. 

Більшість нотифікацій від України стосуються заходів ТБТ, а не СФС.40 В таблиці нижче 
представлено основні види продукції, яких стосувалися нотифікації від України з моменту її 
вступу в СОТ до сьогодні:  

ТБТ: 

харчові продукти (особливо ті, що містять ГМО); будівельна продукція; 
електрообладнання; машини всіх типів (особливо сільськогосподарського 
призначення); обладнання для терміналів мобільного зв'язку і телекомунікацій; 
лікарські засоби. 

СФС: рослини, продукція рослинного походження, засоби захисту рослин; м'ясопродукти 
і матеріали-напівфабрикати (в основному птиця і свинина); племінна худоба; 

                                                      
40

 Згідно даних СОТ про заходи ТБТ і СФС: http://spsims.wto.org; http://tbtims.wto.org. 

 

Моніторинг 
веб-сторінок 
міністерств, 
відомств та 

інших 
органів  

(5 днів) 

Підготовка 
запитів до 

міністерств, 

відомств та 
інших 

органів 

(2 дні) 

Підготовка 

проектів 
нотифікацій 
з подальшим 
затверджен-

ням  

(14 днів) 

Подання до 

Секрета-

ріату СОТ 

(2 дні) 

Коригування 

і переклад 

(2 дні) 

http://spsims.wto.org/
http://tbtims.wto.org/


39 

 

інсектициди (окрім засобів захисту); насіння сільськогосподарських культур. 

Запити від СОТ. Члени СОТ можуть коментувати нотифікації, отриманні від України, надсилаючи 
свої запити до Відділу обробки запитів, нотифікацій та інформаційного забезпечення протягом 
періоду часу, вказаного у нотифікації (зазвичай не більше 60 днів після розміщення нотифікації на 
веб-сайті СОТ). Якщо члени СОТ не задоволенні відповідями на свої запити, Секретаріат СОТ 
може організувати слухання в Комітеті з регіональних торговельних угод (КРТУ). У 2009 році на 
порядку денному КРТУ були УВТ України з Молдовою, Грузією, Вірменією, Киргизстаном та 
Македонією. Матеріали про УВТ України, представлені в КРТУ, викликали природний інтерес у 
Членів, які ставили численні запитання. Відповіді на них були підготовлені фахівцями 
національного органу з обробки запитів, нотифікацій та інформаційного забезпечення. Це був 
перший успішний і підбадьорюючий досвід України у якості члена СОТ. 

За оцінками Відділу обробки запитів, нотифікацій та інформаційного забезпечення Департаменту 
співробітництва с СОТ та з питань торговельного захисту його фахівці з 2008 по 2011 рік 
підготували 372 нотифікації і відповіли на 263 запити. На схемі нижче показана протилежно 
спрямована динаміка нотифікацій/запитів з моменту вступу України до СОТ. Число нотифікацій 
(регулярних та спеціальних), поданих Україною до СОТ, зменшилося наполовину з 2008 року, у 
той час як число відповідей на запити СОТ зросло у шість разів за той же період.  

 

Моніторинг на аналіз нотифікацій від членів СОТ. Відділ обробки запитів, нотифікацій та 
інформаційного забезпечення також відповідає за моніторинг нотифікацій від держав-членів СОТ 
і Секретаріату СОТ щодо запропонованих та прийнятих торговельних заходів. Відділ аналізує ці 
нотифікації, оцінює їх вплив на експортний потенціал та пріоритетні ринки України і надає 
інформацію усім зацікавленим сторонам (головним чином, виконавчим органам влади і бізнесу). 
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Усі оброблені нотифікації розміщуються на веб-сайті Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі у розкривному меню “Співробітництво з СОТ”41. Крім того, Відділ під наглядом 
Департаменту співробітництва з СОТ і з питань торговельного захисту МЕРТ проводить 
консультації з відповідними міністерствами або іншими державними органами у разі 
необхідності надсилання запитів стосовно нотифікацій і допомагає у підготовці запитів від 
бізнесу. Контактна інформація для зворотного зв'язку та вказівки щодо умов обробки запитів і 
коментарів відповідно зазначені на веб-сайті. На схемі нижче представлені основні етапи 
обробки нотифікацій СОТ: 

 

Після адміністративної реформи Відділ продовжував надсилати свої листи безпосередньо бізнес-
асоціаціям та компаніям, звертаючи їхню увагу на конкретні заходи, які можуть безпосередньо 
вплинути на їх торгівлю на певних ринках, щоб ті надали свої коментарі стосовно 
запропонованого заходу.  Окрім цього, нотифікації та вся відповідна інформація надсилається 
електронною поштою контактним особам в асоціаціях. Проте зворотній зв'язок з підприємствами 
залишається слабким. Згідно даних, наданих Головою Відділу обробки запитів, нотифікацій та 
інформаційного забезпечення, від бізнесу у 2011 році було отримано лише 8 запитів, порівняно з 
6 у 2010 році та 15 у 2009 році. Очевидно, український бізнес не повністю використовує реальні 
можливості та механізми, отримані після вступу країни до СОТ, для просування своїх економічних 
інтересів за кордоном. 

На схемі нижче представлено дані, надані Відділом обробки запитів, нотифікацій та 
інформаційного забезпечення, стосовно обробки ТБТ/СФС нотифікацій у 2008-2011 роках: 
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Усього за час перебування України в СОТ Відділ проаналізував і обробив 10 303 нотифікацій від 
держав-членів і Секретаріату СОТ. Їх кількість зростала щороку до останнього року, коли вона 
зменшилася на 28% (з 3214 у 2010 році до 2323 у 2011 році), що частково пояснюється 
адміністративною реформою (див. схему вище)42. Водночас до 2011 року оброблювалося більше 
ТБТ нотифікацій у порівнянні з числом нотифікацій СФС. Однак ситуація змінилася у 2011 році, 
коли Відділ став більше займатися аналізом нотифікацій членів СОТ щодо заходів СФС. 

Інші види діяльності. Відділ обробки запитів, нотифікацій та інформаційного забезпечення 
здійснює регулярний моніторинг суперечок у СОТ з метою оцінки можливих наслідків для 
України з урахуванням її зобов'язань чи зобов'язань інших членів СОТ. У разі серйозних 
системних проблем у сфері ТБТ/СФС Відділ може звертатися із відповідними запитами та просити 
роз'яснень у країн-партнерів на двосторонньому рівні або як третя сторона. Перший крок у 
розв'язанні будь-якої суперечки передбачає обов'язкові консультації між сторонами. Більшість 
суперечок вирішується на цьому етапі. Якщо це неможливо, Україна має право ініціювати 
слухання спеціального Комітету з торговельних угод, організованого Секретаріатом СОТ. Після 
цього апеляцію може бути передано до Апеляційному органу для прийняття остаточного 
рішення, обов'язкового для виконання усіма країнами-членами СОТ. 

ДОХА РАУНД: ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ  

Новий раунд багатосторонніх торгівельних переговорів в рамках СОТ – "Доха – Розвиток" (Doha 
Development Agenda, DDA) – розпочався у листопаді 2001 року. Питання порядку денного та 
організація роботи за напрямками (мандат) раунду були визначені Декларацією Шостої 
Конференції міністрів СОТ. Переговори на рівні міністрів відбувались далі у Канкуні 2003 року, у 
Женеві 2004 року, у Гонконгу 2005 року, в Женеві у 2006, 2008 та 2011 роках. Проте попри кілька 
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місяців інтенсивних перемовин згоди досягнуто не було. 31 травня 2011 року Комітет з 
торговельних переговорів СОТ розділив документи Доха раунду на три блоки за досяжністю 
згоди: швидкісний рівень (стосовно найменш розвинених країн), середньошвидкісний і 
повільний (питання торгівлі сільськогосподарськими, промисловими товарами та послугами).43 
Проте ухвалити навіть перший блок документів країнам не вдалося. На останній міністерській 
конференції в 2011 році міністри ухвалили так званий «вейвер» – звільнення від зобов’язань для 
держав-членів у наданні пільгового доступу до свого ринку послуг постачальникам з найменш 
розвинених країн навіть всупереч принципу СОТ про режим найбільшого сприяння.44 

Основними напрямами багатосторонніх переговорів раунду "Доха – Розвиток" є: питання 
імплементації угод СОТ45; сільське господарство46; доступ до ринку несільськогосподарських 
товарів47; правила торгівлі48; торгівля послугами49; торговельні аспекти прав інтелектуальної 
власності50; вирішення суперечок51; сприяння торгівлі52; електронна комерція53; захист 
навколишнього середовища54; питання розвитку55. 

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 
members – RAM/VRAM)56, до складу якої, крім України, входять ще 18 країн57. Членство у цій групі 
дозволяє узгодити з країнами-членами положення щодо непогіршення 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. 
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Центральні органи виконавчої влади України розробляють пропозиції до позиційних документів з 
найважливіших питань порядку денного раунду "Доха – Розвиток". 

Надзвичайний інтерес для України становить порядок денний одного із найбільш складних та 
спірних напрямків раунду "Доха-Розвиток" – «Сільське господарство». Особлива увага країн-
членів СОТ зосереджена на подальшій лібералізації торгівлі сільськогосподарською продукцією, 
зокрема на скороченні тарифів та обсягів субсидій. Участь у переговорному процесі дозволить 
Україні завчасно визначити потенціал та найбільш перспективні напрямки 
сільськогосподарського експорту. Спільно з Міністерством аграрної політики у 2008 році було 
підготовлено проект поглибленої позиції України на переговорах раунду "Доха – Розвиток" у 
сфері сільського господарства.58 

Україна подала позиційний матеріал59 стосовно необхідності закріплення за нею права 
використовувати спеціальний захисний механізм (SSM), який обговорюється у рамках Доха-
раунду. Позиція України була офіційно підтримана RAM/VRAM.60 

Одним із основних напрямків багатосторонніх переговорів СОТ у рамках раунду "Доха-Розвиток" 
є доступ до ринку несільськогосподарських товарів (NAMA), який 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. 

Україна підтримала спільну ініціативу США та ЄС щодо домовленості про технічні бар’єри у 
торгівлі в частині, що стосується маркування текстильних виробів, одягу, взуття та дорожніх 
товарів.61 Крім того, Міністерство економічного розвитку та торгівлі у співпраці із зацікавленими 
міністерствами (Держмитслужба, Мінпромполітики та Мінпаливенерго) опрацювало проект 
Протоколу щодо підвищення прозорості заходів ліцензування експорту62 та направило 
повідомлення до Секретаріату СОТ стосовно приєднання України до зазначеної ініціативи.63 

Переговори щодо правил торгівлі спрямовані на удосконалення положень угод СОТ про 
антидемпінгові заходи, 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 до положень багатосторонніх угод 
СОТ.  

Оскільки Україна проводить двосторонні переговори із третіми країнами та у зв’язку із 
посиленням дискусій щодо необхідності приєднання України до Митного Союзу Росії, Білорусі та 
Казахстану, прозорість регіональних торговельних угод та їх відповідність вимогам СОТ 
надзвичайно важливі для захисту торгівельних інтересів держави. В рамках Доха раунду Україна, 
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виступаючи за підвищення прозорості всіх категорій угод, підтримала наміри країн-членів СОТ 
проводити огляди всіх угод, включаючи угоди з країнами, які не є членами СОТ.64 

Під час обговорення питань щодо торгівлі послугами65 у звіті Голови Ради з торгівлі послугами 
було представлено проект домовленості щодо проблемних питань завершення переговорів у цій 
сфері66: покращення умов доступу до ринків послуг, правила та дисципліна 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 Конвенцією з біологічного різноманіття, охорона традиційних знань та 
фольклору. 

Генеральна Рада СОТ прийняла Протокол про внесення доповнень до Угоди ТРІПС67 про 
тимчасове звільнення (за певних умов) членів СОТ від зобов’язань, передбачених статтями 31 (f) 
та (h) Угоди ТРІПС: звільнення експортера від зобов’язання гарантувати, що примусова ліцензія 
видана з метою постачання фармацевтичної продукції для задоволення внутрішніх потреб, а 
також звільнення імпортера від зобов’язання сплачувати адекватну винагороду власнику об’єкту 
примусової ліцензії. Протокол про внесення доповнень до Угоди ТРІПС мав бути підтверджений 
країнами-членами СОТ до 31 грудня 2009 року.68 Станом на листопад 2012 року прийнятність 
Протоколу підтвердили 45 країн-членів СОТ. Термін розгляду та погодження протоколу було 
продовжено спочатку до 31 грудня 2011 року, а потім до 31 грудня 2013 року.69 

У питаннях географічних зазначень країни обговорюють порядок створення багатосторонньої 
системи нотифікації та реєстрації географічних зазначень для вин та спиртів, а також застосування 
підвищеного рівня захисту до географічних зазначень для інших товарів. 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: 
пропозиції ЄС70, "спільної" пропозиції групи країн-членів СОТ71 та компромісної пропозиції 
Гонконгу та Китаю72. 

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.  
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Згідно зі "спільною" пропозицією внесення змін до Угоди ТРІПС не потрібне. Водночас, Раді ТРІПС 
пропонується створити добровільну систему 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 консолідований документ переговорної групи з 
питань сприяння торгівлі від 25 липня 2011 року73, який враховує пропозиції Гонконгу, Китаю, 
Японії, Монголії, Норвегії, Швейцарії, Туреччини та Гондурасу. 

Україна розробила позиційні документи та приймає участь у роботі груп із найважливіших для її 
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 може приймати участь у виробленні єдиної позиції з важливих 
питань торгівлі та відстоюванні її в рамках раунду Доха розвиток.  

На сьогодні зусилля СОТ направлені на вирішення питань найменш розвинутих країн: безмитної 
торгівлі, нетарифного регулювання, правил походження, відсутності квот, сприяння торгівлі, 
регіональної інтеграції.74 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. 
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5. ВИСНОВКИ  

 

• Аналіз наслідків вступу України до СОТ є надзвичайно важливим для вироблення 
ефективної економічної політики за умов складної економічної ситуації як в Україні, так і в 
інших країнах світу. При цьому дуже важливо, щоб такий аналіз здійснювався регулярно з 
використанням сучасного інструментарію економічних досліджень.  

Лише за таких умов дискусія щодо ефективності інтеграції України в світову торговельну 
систему матиме коректний характер, а  її наслідком будуть виважені пропозиції щодо 
економічної політики.     

• На ключове питання аналізу - які наслідки мало набуття членства в СОТ для національних 
виробників – можна дати відповідь з кількох позицій. При цьому слід пам’ятати, що 
підходи до оцінки економічних ефектів членства в СОТ ex ante відрізняються від підходів 
до оцінювання ex post.      

• Пряме опитування менеджерів підприємств засвідчило позитивно-нейтральний вплив 
членства в СОТ на діяльність цих підприємств.   

• Моделювання впливу на ефективність національного виробництва показало зростання 
продуктивності праці в усіх галузях обробної промисловості завдяки лібералізації торгівлі, 
що означає підвищення конкурентоспроможності національної економіки.  

• Членство в СОТ мало також важливі інституційні наслідки:  

– Можливість провести переговори щодо створення глибокої та всеосяжної ЗВТ з ЄС  

– Доступ до механізму вирішення торговельних суперечок  

– Підвищення прозорості торговельної політики  

– Можливість захищати національні інтереси на Дохійському раунді  

– Членство в СОТ слід розглядати як процес   

• Членство в СОТ слід розглядати як процес, використання позитивного потенціалу якого 
визначається національною економічною політикою, станом світової та національної 
економіки, вмінням ефективно розвивати та здійснювати те, що називається економічною 
дипломатією.  

 


