НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ДУ «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ»

РОЗВИТОК СПІВРОБІТНИЦТВА
УКРАЇНИ ІЗ СОТ

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОГО
КРУГЛОГО СТОЛУ,
підготовленого сектором міжнародних фінансових досліджень

м. Київ, 24 листопада 2017 р.

Київ-2018

УДК 339.54:061.1(100)
Рецензенти:
д-р екон. наук В.В. Зимовець (ДУ «Інститут економіки та прогнозування
НАН України» – Київ);
д-р екон. наук, проф. В.Л. Осецький (Київський національний університет ім.
Т.Г. Шевченка).
Редакційна колегія: к.е.н., с.н.с. О.О. Борзенко (відп. ред.), к.е.н., с.н.с.
Є.В. Редзюк, м.н.с. О.Є. Шпенюк, І.В. Єрмолаєва (вч. секретар).
Затверджено до друку Вченою радою ДУ «Інститут економіки та
прогнозування НАН України» ( Протокол № 5 від 17 січня 2018 р.)
Розвиток співробітництва України із СОТ : матеріали міжнародного
круглого столу / відп. ред. О.О. Борзенко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та
прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2018. – 79 с. – Режим
доступу : http://ief.org.ua/docs/scc/5.pdf
ISBN 978-966-02-8451-7

Матеріали міжнародного круглого столу присвячено 10-річчю співробітництва
України та СОТ, дослідженню ролі СОТ у сучасних відносинах між країнами
ЄС. Проаналізовано секторальні аспекти розвитку співробітництва України із
СОТ. Висвітлено сучасні проблеми субсидування різних галузей промисловості
та сільського господарства та їх вплив на державний бюджет. Визначено
позитивні результати та невирішені проблеми систем держзакупівель на
електронних платформах(«Prozorro» та інші).
УДК 339.54:061.1(100)
ISBN 978-966-02-8451-7

© НАН України, 2018
© ДУ «Інститут економіки та
прогнозування НАН України», 2018

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших
даних несуть автори статей. Думки, положення і висновки, висловлені
авторами, не обов’язково відображають позицію редакції.

2

ЗМІСТ
Осташко Т.О. Сільськогосподарська торговельна політика України в СОТ
Дейнеко Л.В. Державне сприяння промисловому експорту в умовах СОТ
Шовкун І.А. Вимоги щодо локалізації виробництва з огляду на правила СОТ:
узгодження суперечностей
Яненкова І.Г., Ципліцька О.О. Перспективи експорту українських продуктів
харчування до США та Канади
Бойко О.М. Транскордонна конвергенція індустріальних парків у рамках реалізації
концепції «розумної спеціалізації» в Україні
Ус І.В. Щодо напрямів покращення інституційного ефекту від членства України в
СОТ
Хачатурян Р.Л., Джгаркава Н.А. Роль и значение ВТО в развитии экономик
некоторых постсоциалистических стран
Гонашвили М. Роль Грузии в международных организациях
Борзенко О.О., Литвин М.М. Роль інноваційних кластерів при забезпеченні конкурентоспроможності національних підприємницьких структур в умовах СОТ
Мукашев Т.А. Институциональные аспекты участия республики Казахстан в ВТО
Набиев Е.Н., Базарова С.К., Мукашев Т.А. Предпосылки и последствия
вступления Казахстана в ВТО
Малолітнева В.К. Угода СОТ про державні закупівлі: дослідження, практика,
застосування, преференції
Лисецька Н.М. Необхідність впровадження результативних стратегій регулювання
сфери зовнішньої торгівлі в Україні
Редзюк Є.В. Роль фінансового сектору в забезпеченні торговельної діяльності між
Україною і ЄС
Олійник О.М. Адаптація банківського нагляду в Україні відповідно до умов ЄС та
СОТ
Шелудько Е.І. Проблеми та можливості усунення бар’єрів для експорту
української хімічної продукції в ЄС
Гахович Н.Г., Завгородня М.Ю. Вплив членства в СОТ на стан машинобудування
України
Шпенюк О.Є. Інституційна основа макропруденційної політики
у країнах ЄС
Плюта І.Ю. Роль та значення СОТ для інтеграційних процесів в
електроенергетиці
Глазова А.Б. Створення електронних платформ в системі державних закупівель
Дейнеко О.Т. Актуальні митні інструменти захисту внутрішнього
агропромислового ринку в умовах СОТ
Кушніренко О. М., Зарудна О. С. Поглиблення інтеграції української деревообробної промисловості в глобальні ринки в умовах
Венгер В.В. Розвиток металургійної галузі України в умовах СОТ

4
7

Олефір В.К. Зменшення імпортозалежності в інституційному середовищі СОТ

77

3

11
13
16
19
23
27
29
31
33
35
40
43
46
48
52
56
59
62
64
68
73

Осташко Т.О., д-р екон. наук,
член-кор. НААН України
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА
УКРАЇНИ В СОТ
При вступі до СОТ у 2008 р. Україна взяла на себе зобов‘язання щодо
сільськогосподарської торговельної політики за такими напрямами:
•
доступ на ринок сільськогосподарських товарів;
•
експортна конкуренція в сільськогосподарській торгівлі;
•
санітарні і фітосанітарні заходи;
•
державна підтримка сільського господарства.
Вступ України до СОТ сприяв нарощуванню експорту вітчизняної
агропродовольчої продукції і не призвів до експансії сільськогосподарського
імпорту, про що свідчать наведені на рис.1 дані.

Рис.1. Сільськогосподарська торгівля України товарами у 2007-2016 рр.
Протягом економічних криз в Україні, викликаних, у тому числі,
несприятливою кон‘юнктурою світових сировинних сільськогосподарських
ринків, спостерігається тенденція зменшення обсягів експорту та імпорту
сільськогосподарської продукції. Після кризи 2015 р. з наступного року
тенденції зменшення експорту та імпорту українських сільськогосподарських
товарів змінилися на протилежні. У 2016 р. вартість експорту даної продукції
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склала 15,3 млрд. дол. США, що на 4,8% більше, ніж у 2015 р., а вартість
імпорту досягла 3,9 млрд. дол. США, що на 11,5% перевищує показник 2015 р.
У першому півріччі 2017 р. експорт сільськогосподарських товарів зріс на
1,9 млрд. дол. США, або на 28,0% по відношенню до показників першого
півріччя 2016 р., а імпорт – на 28,1 млн. дол. США, або на 1,4% порівняно з
відповідними минулорічними показниками. Вартість експорту зростає
переважно за рахунок збільшення фізичних обсягів зернових і соняшникової
олії.
Відбуваються зміни у географічній структурі зовнішньої торгівлі
сільськогосподарськими товарами, насамперед, за рахунок скорочення торгівлі
з Російською Федерацією (рис.2).

Рис.2. Зовнішня торгівля сільськогосподарськими товарами з Російською
Федерацією: 2013-2016 рр.
У 2016 р. в Російську Федерацію було експортовано товари даної
номенклатури на суму 97,3 млн. дол. США, що на 65,5% менше, ніж у 2015 р.
З іншого боку, сільськогосподарський товарний експорт в ЄС у 2016 р.
збільшився на 1,3% і склав 4 159,2 млн. дол. США. У результаті в 2016 р. в
сільськогосподарському товарному експорті України частка Російської
Федерації склала 0,6% проти 1,9% у 2015 р., а частка країн ЄС – 27,1% проти
25,2% у 2015 р. Продовжується диверсифікація географічних напрямів
експорту сільськогосподарської продукції у напрямку збільшення частки країн
Азії та Африки.
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Хоча Україна не має права на використання експортних субсидій, дотепер
вона не використовувала заходи підтримки експорту, які не заборонені в СОТ –
кредитування та страхування експорту на державному рівні. Законом України
№ 1792 від 20 грудня 2016 р. «Про забезпечення масштабної експансії експорту
товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування,
гарантування та здешевлення кредитування експорту» передбачено створення
Державної установи з підтримки експорту, яка буде здійснювати страхування,
перестрахування та надання гарантій за договорами, а також виступати агентом
уряду України із здешевлення вартості експортних кредитів. Однак у
відповідності із цим законом право на підтримку отримали не всі експортери, а
лише ті, які здійснюють експорт окремих груп товарів у секторах, які визнані
пріоритетними для експорту у проекті документу «Експортна стратегія України:
Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі 2017–2021 рр.». До таких
секторів входить сектор харчової промисловості. При поставках товарів
агропродовольчої номенклатури підтримкою зможуть скористатися тільки
експортери товарів групи 16 (готові продукти з м'яса та риби), групи 19 (готові
продукти з зерна злаків, борошна, краху або молока, борошняні кондитерські
вироби), групи 20 (продукти переробки овочів, плодів ) та групи 21 (різні
харчові продукти).
Під впливом зобов‘язань, взятих Україною при вступі до СОТ,
відбуваються також зміни у політиці державної підтримки сільського
господарства.
Граничний базовий рівень сукупного виміру підтримки (СВП) України
зафіксовано в розмірі 3,043 млрд. грн. на рік. Україна має також право на
використання підтримки de minimis в розмірі 5% валової продукції сільського
господарства плюс 5% вартості виробництва окремих продуктів.
У 2017 р. Україна направила до Секретаріату СОТ нотифікацію про
поточний рівень загального СВП в 2012 р., який склав 4762,9 млн. грн., а з
урахуванням інфляції – 2096,0 млн. грн. СВП України в 2012 р. сформовано
виключно за рахунок підтримки ринкових цін на цукор, вироблений з цукрових
буряків вітчизняного виробництва. Отже для того, щоб не порушувати
зобов‘язання перед СОТ, необхідно змінити цей механізм підтримки цукрової
галузі.
Іншою проблемою у сфері державної підтримки є те, що за роки членства
у СОТ в Україні не були розроблені і впроваджені нові програми «зеленої
скриньки», які ефективно використовуються іншими членами СОТ і не
впливають на зобов’язання країн щодо обсягів підтримки. Більша частина
бюджетних коштів за програмами даної категорії, як і раніше, спрямовується на
фінансування так званих «загальних послуг».
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Дейнеко Л.В., д-р екон. наук, проф.
ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України»
ДЕРЖАВНЕ СПРИЯННЯ ПРОМИСЛОВОМУ ЕКСПОРТУ
В УМОВАХ СОТ
Інтеграція України в світовий економічний простір, важливим кроком до
якої був вступ до СОТ відкрила для країни досить широкий спектр
можливостей, що, зокрема, полягають в полегшені доступу на зовнішні ринки,
організації більш тісної співпраці з країнами – учасниками організації, сприянні
справедливій конкуренції та недискримінаційному вирішенню торговельних
конфліктів з ними, а також в розширені можливостей до залучення інвестицій
та технологій. Водночас, ці можливості не реалізуються самі по собі, вони
вимагають активних і виважених дій з боку держави щодо збільшення
присутності національних виробників на світовому ринку, збільшення в
промисловому експорті частки продукції з високою доданою вартістю,
зміцнення міжнародних конкурентних позицій. Однак відсутність таких дій
уможливлює самореалізацію ризиків та загроз, пов’язаних з інтеграційним
процесами, як то: посилення впливу глобальної нестабільності на національну
економіку; посилення структурних деформацій і закріплення технікотехнологічної відсталості; надмірний, руйнівний конкурентний тиск
промислового імпорту в умовах лібералізованого внутрішнього ринку та ін.
Таким чином, розвиток вітчизняної системи державного сприяння
промисловому експорту має стати однією з найпріоритетніших завдань
держави.
Нажаль, маємо відзначити, що значна кількість вітчизняних виробників в
очікуванні захисних дій чи заходів підтримки з боку держави й досі апелюють
до попереднього досвіду, не враховуючи того факту, що застосування багатьох
з застосовуваних раніше і цілком ефективних заходів зі вступом до СОТ стало
неможливим (наприклад пряме субсидування), або вкрай ускладненим
(зокрема, митне регулювання). Ситуацію ускладнює те, що не тільки
виробники, але й державні чиновники не завжди в достатній мірі обізнані щодо
засобів, інструментів та механізмів державної підтримки експорту, наявних в
умовах СОТ, тому останні нерідко займають пасивну позицію, замість
просування національних інтересів у перемовинах, чи виявленні
дискримінаційних чинників в діях держав партнерів та відстоюванні та захисті
позицій вітчизняних виробників.
Головним документом СОТ, що містить обов’язкові правила щодо
підтримки експорту є «Угода про субсидії та компенсаційні заходи». Згідно
нього СОТ дозволяє три види державної фінансової підтримки виробників: на
дослідні роботи (в рамках наукових і навчальних закладів); на сприяння
адаптації інфраструктури до нових вимогам з точки зору екології; на допомогу
проблемним районам в рамках спільного регіонального розвитку. Однак, і їх
надання обмеженим, зокрема, субсидії на дослідні роботи не повинні
перевищувати 75% витрат на наукові дослідження або 50% витрат на розробки
на «доконкурентній» стадії; субсидії на досягнення підвищених екологічних
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норм не повинні перевищувати 20% тощо. Субсидії безпосередньо експортерам
та субсидії імпортозаміщення є забороненими.
СОТ дозволяє здійснювати фінансову підтримку експорту вироблених
товарів тільки за допомогою державного експортного кредитування, відповідно
положенням Домовленості Організації економічного співробітництва та
розвитку про експортні кредити (ДОЕК). Згідно з останнім, державна підтримка
експортного кредитування включає: страхування та гарантування експортних
кредитів; пряме фінансування експортних кредитів; субсидування процентних
ставок з боку державних або діючих від імені держави організацій. Правила
ДОЕК також обмежують застосування заходів державної підтримки експорту
певними критеріями: наявністю ставок премій за державне гарантування і
страхування експортних контрактів, достатніх для покриття хоча б операційних
витрат, і неперевищенням «мінімально дозволеної ставки» при компенсації або
встановленні процентних ставок за експортними кредитами.
Однак, світова практика свідчить, що попри всі ці заборони та обмеження,
промислово розвинені країни все ж мають у використанні досить широкий
арсенал заходів сприяння та регулювання експорту. Так, зокрема, щодо заходів
фінансової підтримки можна відстежити застосування загальних моделей
(кредитування, страхування ризиків, змішана), також специфічних інструментів
для кожної країни інструментів (табл.1).
Таблиця 1
Інститути підтримки експорту окремих зарубіжних країн-членів СОТ

Німеччина

Італія

Країна

Інституції

Пріоритетні напрямки
підтримки
Фінансова
підтримка
італійських компаній та
банків у плануванні та
захисті
зарубіжних
інвестицій.

Страхова та фінансова
група
SACE,
яка
пропонує комплексні
рішення, що включають як банківські, так
і страхові продукти.
KfW IPEX-Bank, що Підтримка німецьких
спеціалізується
на та
європейських
проектному і корпора- експортерів.
тивному фінансуванні,
а також торговому і
експортному фінансуванні, як в Німеччині,
так і за кордоном. .
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Види підтримки, що надається
Кредитування експортних операцій;
страхування
кредитів;
захист інвестицій; фінансові
гарантії; поручительства; факторинг; структурне фінансування.
Кредити; державні та приватні
гарантії; проектне і структурне
фінансування

Продовження таблиці 1
Підтримка
експорту
китайських
товарів,
послуг і інвестиційних
проектів за кордоном;
експорт механічної та
електронної продукції;
експорт високотехнологічних товарів китайського
виробництва;
будівництво цивільних
і промислових об'єктів
за участі китайських
компаній
Забезпечення комплексної
підтримки
у
вигляді
експортних
кредитів і гарантій
корейським підприємствам, які ведуть бізнес
за кордоном

Кредити китайським експортерам; кредити іноземним імпортерам китайської продукції та
послуг

Корейська корпорація
страхування
торгівлі
(K-SURE), що спеціалізується на експортному
страхуванні

Забезпечення
для
корейських компаній
комплексної підтримки
зовнішньої торгівлі та
інвестицій.

Експортно-кредитний
банк Туреччини (Türk
Eximbank), що підтримує
зовнішньоторговельні
операції
з
участю
турецьких
підрядників і інвесторів

Підтримка турецьких
експортерів і зарубіжних підрядників для
підвищення їх конкурентоспроможності та
забезпечення безпеки
на міжнародних ринках; сприяння диверсифікації експорту турецьких товарів і послуг
та збільшенню частки
турецького експорту в
міжнародній торгівлю.

Страхування експортних кредитів; страхування експорту (кредитування покупця); спеціалізований продукт зі страхування
експорту продукції тваринництва та рибальства; експортні
гарантії перед відвантаженням;
експортні гарантії після відвантаження (гарантії отримання
експортної виручки); страхування будівельних робіт за кордоном; страхування іноземних
інвестицій корейських компаній;
страхування політичних ризиків
при довгострокових великомасштабних інвестиціях у видобувну галузь в інших країнах.
Кредитування експорту; експортні гарантії; страхування
експорту;спеціалізовані продукти для МСП (передекспортна
кредитна програма на термін до
540 днів в іноземній валюті та до
360 днів в турецьких лірах на
суму до 500 тис дол. США);
інвестиційне
кредитування
створення торговельних мереж
за кордоном; фінансові та
гарантійні
програми
для
суднобудівних компаній.

Китай

Експортно-імпортний
банк Китаю

Туреччина

Республіка Корея

Експортно-імпортний
банк
Кореї
(Korea
Eximbank),
що
за
функціями виступає в
ролі експортно-кредитного агентства
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експортні кредити; імпортні
кредити (кредитування імпортерів продукції корейських компаній);
інвестиційні
кредити;
гарантії; торговельне та структурне фінансування; інвестиційні послуги.

Японія

Франція

Закінчення таблиці 1
Французьке експортнокредитне
агентство
(COFACE), що спеціалізується на страхуванні експортних кредитів
від комерційних, політичних та валютних
ризиків,
мінімізуючи
ризики
неплатежу
іноземного партнера.
Японський банк міжнародного співробітництва (JBIC), що спеціалізується на розвитку
економічного співробітництва між Японією
і зарубіжними країнами, та японське експортно-кредитне агентство (NEXI)

Страхові рішення для
захисту
французьких
підприємств
як
у
Франції, так і за
кордоном від ризику
фінансового краху їхніх
покупців;
допомога
клієнтам для оцінки та
запобігання ризикам

Експортне страхування; гарантії;
поручительства;
послуги
факторингу;
консультаційні
послуги (включаючи складання
кредитних рейтингів і надання
ділової
інформації
про
партнерів)

Розвиток міжнародної
торгівлі
за
участю
японських
компаній;
залучення
важливих
для Японії ресурсів, що
сприяють поліпшенню
міжнародної конкурентоспроможності японських галузей промисловості та між народного бізнесу, спрямованому на збереження
глобального навколишнього середовища

Експортне кредитування (підтримка японських експортерів
продукції сільського господарства, суднобудування і технологій); зв'язане кредитування (позики на закупівлю матеріалів і
обладнання з Японії), спрямоване насамперед на проекти в
країнах, що розвиваються; кредитування імпорту (підтримка
імпорту стратегічно важливих
для японських фірм товарів,
включаючи нафту, природний
газ і залізну руду); гарантійний
механізм для імпорту товарів за
винятком природних ресурсів;
довгострокове
фінансування
проектів японських компаній;
участь в зарубіжних інвестиціях
японських компаній; гарантії за
дорученням японських компаній,
що працюють в інших країнах

Серед інших інструментів, що забезпечують успіх державної підтримки
експорту в промислово розвинених країнах, є тісна взаємодія державних
структур, що здійснюють державну підтримку експорту, з підприємствамиекспортерами. Слід відзначити, що Урядом країни сьогодні здійснюється
помітна робота у формуванні партнерства з бізнесом в сфері доступу на
зовнішні ринки. Найбільше успіхів досягнуто в царині інформаційної
підтримки (економічної, комерційної, правової, технічної тощо), що створює
можливості для пошукової та оперативної роботи експортерів. Водночас за
таким важливим напрямком як ідентифікація заходів, що спричиняють
негативний вплив на доступ вітчизняних товарів на зовнішні ринки та усунення
дискримінаційних торговельних бар’єрів суттєвих проривів не спостерігається.
Світовий досвід також свідчить про доцільність посилення ролі в
національній системі підтримки експорту торгово-промислових палат та
торговельних представництв за кордоном.
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Шовкун І.А., канд. екон. наук, пров. наук. співроб.
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
ВИМОГИ ЩОДО ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА З ОГЛЯДУ НА
ПРАВИЛА СОТ: УЗГОДЖЕННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ
Узагальнення світового досвіду застосування вимог щодо локалізації
свідчить про таке: заходи із локалізації виробництва є та залишатимуться
важливою складовою промислової політики як ефективний інструмент
інтеграції економічних ресурсів будь-якої країни, потенціалу її виробничих
галузей до коопераційної взаємодії з іноземними компаніями та вбудовування у
глобальні ланцюжки створення вартості [1];
- логіка формування моделі індустріального розвитку в кожній країні
вимагає застосування відповідних інструментів для розбудови промислового
комплексу,
забезпечення
ефективності
та
конкурентоспроможності
національної економіки у глобальній господарській системі.
Вітчизняна економіка та промислове виробництво має високу залежність
від імпорту продукції як для проміжного споживання, так і для кінцевого
використання та валового нагромадження капіталу. Імпорт поглинає значні
фінансові ресурси промисловості, що не відшкодовуються доходами від
експорту продукції. Незбалансованість експорту з імпортом, від’ємне сальдо
зовнішньої торгівлі спричинює постійне відтворення ризиків виникнення
кризового фінансового стану промисловості. При цьому значна частина
продукції, яка нині імпортується, може бути вироблена в країні, оскільки
здебільшого її види не належать до безальтернативного імпорту.
Сучасна специфіка України полягає у тому, що інвестування у створення
осередків неоіндустріальної трансформації економіки відбувається на основі
приватних ініціатив (із залученням внутрішніх і зовнішніх інвестицій, кредитів
іноземних банків). Зокрема, останніми роками в країні було побудовано низку
нових підприємств переробної промисловості, які працюють за прогресивними
технологіями. Локалізація виробництва на цих підприємствах формується порізному залежно від галузевих технологічних особливостей, видів
застосовуваних виробничих ресурсів, забезпеченості внутрішнього ринку
сировинними ресурсами та інших чинників.
Аналіз якісних параметрів локалізації виробництва на нових і
модернізованих підприємствах у різних галузях промисловості, які стали до
ладу після 2014 р., дає підстави до узагальнень: на роботах зайняті переважно
місцеві працівники; використовується сировина місцевого виробництва, решта
матеріалів і комплектуючих здебільшого мають імпортне походження;
технології та обладнання – іноземні, за невеликим винятком. Параметри
локалізації на нових виробництвах не змінюють, а тільки посилюють загальну
тенденцію того, що потреби промисловості у валовому нагромадженні
основного капіталу чи не повністю покриваються імпортом готових машин та
обладнання, а залучення до роботи місцевих працівників дає конкурентні
переваги за витратами на робочу силу. Відсутність вимог до локалізації
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складної продукції на території країни приваблює іноземні компанії до
організації виробництв «викруткової» збірки, що не відповідає економічним
інтересам щодо формування якнайповніших циклів виробництва в країні.
Отже, в Україні склалися об’єктивні передумови та гостра економічна
необхідність для формування та реалізації системи заходів з локалізації
виробництва. Період стихійного нарощування залежності від імпортну має
змінитися свідомим регулюванням за допомогою системних заходів з
локалізації, що позитивно вплине на динаміку та якість економічного
зростання. Проте членство країни у СОТ накладає певні обмеження на
використання таких дієвих інструментів промислової політики як локалізація.
Нормами СОТ регулюється застосування країнами різних форм вимог
щодо локалізації, оскільки надання переваги продукції місцевого виробництва
спричинює зміну структури попиту на товари і впливає на умови
конкуренції [2]. Основні заборони викладені у статті ІІІ:4 GATT щодо
національного режиму імпортної продукції та статті ХІ:1 щодо заборони
кількісних обмежень на імпорт або експорт. Передусім забороняється
порушувати торгове правило, за яким імпортним товарам на території будь-якої
країни-учасниці угоди СОТ має надаватися режим не менш сприятливий, ніж
товарам національного походження. У випадках суперечок між країнами
стосовно порушень встановлених правил ведуться консультації за запитами
країн, чиї інтереси утискаються, з метою пошуку компромісу і зняття торгових
обмежень на рух інвестицій. Подібного роду суперечки підпадають під дію
угоди СОТ про інвестиційні заходи, пов’язані з торговим режимом – TRIMs.
Зважаючи на гнучкість обмежень, що накладаються СОТ, практика
застосування країнами вимог щодо локалізації набула значного поширення у
світі, а форми вимог постійно змінюються, удосконалюються, стають усе більш
витонченими, прихованими. Коли ж виявляється недостатньо норм СОТ для
вирішення проблем іноземних інвесторів, то уряди зацікавлених країн
укладають двосторонні/багатосторонні інвестиційні угоди або угоди про
преференційну торгівлю і, таким чином, усувають обмеження, що заважають
руху інвестицій. У випадку з Україною, застосування заходів з локалізації є
можливим з огляду на її статус країни, що розвивається. Також правила СОТ
передбачають право кожної країни відстоювати власні інтереси при реалізації
національної економічної політики. Будь-які обмеження на використання
інструментів промислової політики не слід сприймати як категоричну заборону,
оскільки завжди є можливості для знаходження консенсусу щодо реалізації
власної політики у національних інтересах.
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Яненкова І.Г., д-р екон. наук, пров. наук. співроб.
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Ципліцька О.О., канд. екон. наук, доцент
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили
ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПОРТУ УКРАЇНСЬКИХ ПРОДУКТІВ
ХАРЧУВАННЯ ДО США ТА КАНАДИ
Приєднання України до Угоди про державні закупівлі СОТ у травні
2016 р [1] та введення в дію з серпня 2017 р Угоди про вільну торгівлю України
з Канадою [2], надало можливостей доступу вітчизняним підприємствам
розширити обсяги експорту через вихід на ринки цих країн. Особливо цікавими
є можливості для виробників органічної продукції, оскільки ринки цієї
продукції в США та Канаді показують стрімке зростання за останні роки
(щорічно від 5% (до 20% за окремими позиціями). Найзапитувані товари – свіжі
овочі та фрукти. Націнка може сягати 90-300%. Найвищу маржу можна
отримати на органічних соках та йогуртах. Важливо, що американський
органічний сертифікат діє і в Канаді також, а Канада – це регіональний хаб,
звідки можна виходити на ринок Америки, Мексики.
Ринок державних закупівель Сполучених Штатів за окремими оцінками
складає 300 млрд. дол. на рік (180 млрд. дол. на федеральному рівні та 120
млрд. дол. на рівні штатів). Щорічно Канада витрачає близько 15 млрд. канадських доларів на закупівлі. Розмір ринку GPA в Україні оцінюється в 9,4
млрд. дол. на рік, загалом по країнах СОТ – приблизно 1,7 трлн дол. США. [3]
Доступ до державних закупівель в США в рамках дії Угоди про державні
закупівлі СОТ можливий на двох рівнях: федеральному та регіональному.
На федеральному рівні відбуваються закупівлі товарів та послуг для потреб федеральних органів влади. Відсоток закупівель для потреб Міноборони
складає 65-80% від загального обсягу щорічних федеральних закупівель США,
які покриває дія Угоди про державні закупівлі СОТ. Загальна інформація про
федеральні закупівлі, порядок обов’язкової (безкоштовної) реєстрації, оголошення про закупівлі, повідомлення про присудження контракту, роз’яснення та
відповіді на питання потенційних учасників тендерів, інструкції для потенційних учасників державних закупівель тощо розміщуються на федеральному порталі [5].
На регіональному рівні закуповуються ті ж товари та послуги, що й на
федеральному рівні для потреб регіональних органів влади за конкретними
штатами та деяких установ федерального значення. Кожен з штатів розміщує
інформацію щодо потреб в закупівлях на офіційних веб-ресурсах (зведена інформація розміщена на сайті Офісу торговельного представника США [6].
Участь у державних закупівлях в США вітчизняних виробників також
можлива через механізм субпідрядника. Таку можливість надає Управління
служб загального призначення США разом з чіткими роз’ясненнями функціонування такого механізму.
Розглянемо детальніше механізми та процедури участі підприємств у
державних закупівлях США та Канади.
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Потенційний експортер продукції до США має виконати наступні основні
вимоги:
1) обов’язкову реєстрацію підприємства на сайті FDA;
2) пошук агента на території США, який буде виконувати функції контакт-пункту на території США, а також ряд інших функцій, передбачених законодавством США.
3) розробити Належну виробничу практику, яка буде являти собою комплекс санітарних і виробничих норм, обов’язкових для даного виробника.
Під час реєстрації підприємства в системі FDA окремим етапом є підтвердження виробником продуктів харчування дотримання у процесі виробництва,
транспортування й зберігання Належної виробничої практики (Current Good
Manufacturing Practice for foods). Підтвердження під час реєстрації відповідності
правилам Належної виробничої практики накладає на виробника відповідальність (включно до кримінальної) у випадку виявлення FDA в процесі подальших можливих заходів перевірки фактів недотримання Практики. На стадії реєстрації заходи перевірки не проводяться, підтвердження відповідності здійснюється шляхом самодекларування.
4) здійснити належне маркування продукції згідно з вимогами країниімпортера (посібником є Практичне керівництво FDA [6]).
Українським підприємствам, щоб скористатися новими можливостями,
важливо правильно встановити послідовність дій, розподілити завдання в часі і
ресурси на їх виконання. На нашу думку, оптимальна послідовність дій для підготовки до тендеру має виглядати так:
1. Пошук інформації про тендери зарубіжних країн.
2. Проведення аналізу зарубіжних ринків (ціни, динаміка обсягів закупівель, попит, конкуренти тощо).
3. Аналіз власної продукції (асортименту, якості, наявних і можливих обсягів виробництва та реалізації, собівартості (з новими транспортними витратами), прибутковості тощо).
4. Вивчення вимог конкретного тендеру. Визначення необхідного обсягу
робіт для підготовки тендерної документації. Особлива увага - вимоги щодо
сертифікації продукції та виробництва.
5. Вивчення специфіки ведення бізнесу в даній країні.
Привабливість експорту продукції до США та Канади полягає у декількох
основних аспектах: велика ємність цих ринків, потужна діаспора споживачів
української продукції, великий обсяг платоспроможного попиту. Процес
виходу на зарубіжні ринки США та Канади займає багато часу, зусиль і коштів,
проте майбутні доходи того варті. Успішність проходження всіх етапів процесу
виходу на міжнародні ринки такого рівня залежить, насамперед, від
правильного визначення послідовності дій, своєчасного та якісного виконання
встановлених вимог та гнучкості і спритності компанії за необхідності
термінового прийняття рішень чи швидкої мобілізації потрібних ресурсів.
Значне зростання експорту з України до США та Канади свідчить про існуючий
платоспроможний попит, зацікавленість в українській продукції та, головне,
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про наявний потенціал українських виробників та їх бажання і вміння
знаходити потрібні контакти та виходити на нові потужні ринки збуту.
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Бойко О.М., канд. екон. наук, ст. наук. співроб.
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
ТРАНСКОРДОННА КОНВЕРГЕНЦІЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ В
РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «РОЗУМНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ»
В УКРАЇНІ
Одним з основних інструментів реалізації стратегії «Європа 2020» є
концепція «розумної спеціалізації», ключові принципи якої використовуються в
рамках розроблення прогресивної промислової політики, пошуку нових джерел
зростання і підходів до економічних викликів.
У пропозиції Європейської Комісії стосовно питання політики інтеграції
на період 2014-2020 рр. потреба в інноваціях визначена однією із пріоритетних
для розвитку регіону. Комісія очікує від національних та державних органів
влади підготовку стратегії досліджень в інтересах «розумної спеціалізації» з
метою зміцнення регіональної інноваційної системи. Саме тому обрано підхід,
сутність якого полягає в концентруванні уваги на використання ендогенного
потенціалу для зростання. Такий підхід узгоджується з керівними принципами
Європейської комісії в галузі регіональних інноваційних стратегій третього покоління в межах ініціативи «Smart Platform Speciаlisation». Вона відображує положення документів Європейської Комісії про те, щоб оновленні регіональні
стратегії ґрунтувались на ідеї 4 «С»: (вибори) – зазначення кількості інвестиційних пріоритетів про підприємницький потенціал та перспективні напрями
спеціалізації; (конкурентні переваги) – побудова на поточній економічній спеціалізації регіону та мобілізації талантів завдяки поєднанню потреби і можливостей сектору досліджень, розвитку промисловості та бізнесу; (критична маса)
– спрямування на розвиток кластерів світового класу, створення простору для
різноманітних міжсекторальних зв’язків, що прискорюють процеси диверсифікації в умовах участі в міжрегіональних мережах; (колективне керівництво) –
включення до інноваційних процесів не лише навчальних закладів, компаній і
державних органів, що відповідають за інноваційну та науково-технічну політику, компаній, що генерують інновації, а й користувачів інноваційної продукції.
Угода про асоціацію з ЄС та угода про асоційоване членство у Рамковій
програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» зобов’язує Україну
відстежувати основні тенденції змін у науковій та інноваційній політиці ЄС та
здійснювати гармонізацію відповідних заходів, враховуючи реалії соціальноекономічного розвитку України. Однією із складових розвитку є впровадження
«точок зростання», зокрема транскордонних індустріальних парків.
Інституційно-правове забезпечення розвитку транскордонної кооперації
України з країнами-сусідами складають: загальні європейські нормативні
документи, які стосуються питань функціонування та розвитку регіонів
(«Європейська хартія місцевого самоврядування» (1985 р.), «Хартія конгресу
місцевих і регіональних влад Європи» (1994 р.), «Європейська хартія
регіонального просторового планування» (1983 р.) та ін.; європейське
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законодавство у сфері транскордонної кооперації («Європейська рамкова
конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними
общинами» (1980 р.) та протоколи до неї; європейські документи з питань
регулювання транскордонного кооперації («Кіотська конвенція щодо
спрощення та гармонізацію митних процедур» (1999 р.), «Конвенція про
комбіновані перевезення», «Європейська хартія регіональних мов і мов
меншин» (1992 р.) та ін.; національне законодавство європейських країн та ін.
Відповідно до чинного нормативно-правового законодавства України,
зокрема Закону України «Про індустріальні парки» (2013 р.), під поняттям
транскордонний індустріальний парк слід розуміти індустріальний парк, що
створюється і функціонує на підставі міжнародного договору України, який
укладається між урядами держав або повноважними ними ініціаторами
створення. Порядок створення і функціонування таких індустріальних парків
регулюється міжнародними договорами України.
Сучасна ситуація у сфері створення та діяльності транскордонних
індустріальних парків в Україні характеризується цілою низкою проблем, які
потребують свого вирішення, зокрема: недосконалість договірно-правових
відносин у частині регулювання питань використання земельних ділянок
державної і комунальної власності, на яких можуть бути створені
транскордонні індустріальні парки (в частині використання виключно
договорів оренди землі); відсутність чітко встановленого переліку видів
діяльності, які доцільно впроваджувати в межах транскордонних
індустріальних парків. Така ситуація може призвести до того, що вже діючі
підприємства (поза межами транскордонних індустріальних парків) з метою
отримання встановлених законодавством преференцій будуть зацікавлені
переносити свої виробництва в транскордонні індустріальні парки без
запровадження нових видів виробництва; недосконалість норм чинного
законодавства, зокрема в частині визначення оптимальних форм
стимулювання залучення інвестицій, необхідних для облаштування
транскордонних індустріальних парків шляхом звільнення від сплати ввізного
мита на устаткування, обладнання та комплектуючих до них матеріалів.
З метою подальшого створення та розвитку транскордонних
індустріальних (промислових) парків в Україні необхідно здійснити заходи, які
спроможні скоординувати роботу влади, науки, освіти та бізнесу. Зокрема це
стосується питань: удосконалення нормативно-правової бази з питань
транскордонної кооперації та функціонування транскордонних індустріальних
(промислових) парків; організації навчання представників основних груп
(підготовка навчальної літератури та навчальних посібників з питань
функціонування транскордонних індустріальних (промислових) парків;
введення навчального курсу, модулів у вищих навчальних закладах, центрах
підготовки і перепідготовки кадрів; формування груп менторів з питань
створення та розвитку індустріальних (промислових) парків); створення на
міжнародному та національному рівнях мережі організацій, які займаються
питаннями функціонування транскордонної кооперації, у тому числі у сфері
розвитку транскордонних індустріальних (промислових) парків; підготовки та
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перепідготовки керівників проектів з питань виявлення транскордонних
індустріальних ініціатив, зокрема в напрямку функціонування транскордонних
індустріальних (промислових) парків; розробки методичних рекомендацій
відносно створення та розвитку транскордонних індустріальних (промислових)
парків, зокрема з питань виявлення транскордонних ініціатив функціонування
транскордонних індустріальних (промислових) парків; механізмів підтримки та
інструментів розвитку функціонування транскордонних індустріальних
(промислових) парків; ведення статистичної звітності з питань функціонування
транскордонних індустріальних (промислових) парків; розроблення пропозицій
з питань організації прикордонної торгівлі виготовленими товарами
підприємствами транскордонних індустріальних (промислових) парків;
узагальнення та імплементації міжнародного досвіду з питань створення і
розвитку транскордонних індустріальних (промислових) парків; створення на
національному та регіональному рівнях постійно діючого органу з питань
впровадження транскордонних індустріальних (промислових) парків; створення
веб-сайту та загальнонаціональної бази даних з питань функціонування
транскордонних індустріальних (промислових) парків; розробка «Стратегії
функціонування транскордонних індустріальних (промислових) парків» та
«Концепції спільного розвитку транскордонного регіону»; підготовки
регіональної дорожньої карти у напрямку реалізації «Стратегії функціонування
транскордонних індустріальних (промислових) парків»; удосконалення
механізму фінансування проектів транскордонної кооперації у сфері створення
і, розвитку транскордонних індустріальних (промислових) парків; та інше.
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Ус І.В., голов. спец.
Національний інститут стратегічних досліджень
ЩОДО НАПРЯМІВ ПОКРАЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЕФЕКТУ
ВІД ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ
З моменту приєднання України до Світовій організації торгівлі (СОТ),
членство в цій організації більшою мірою розглядалося в контексті виконання
взятих на себе зобов’язань, а не можливостей, створених цією організацією.
Водночас досвід інших країн засвідчує їх прагнення використання
інституційних можливостей, створених цією організацією для реалізації
власних інтересів. Попри майже десятирічний період членства, Україна в
повній мірі не використовує інституційні переваги, створені членством в цій
організації. Найбільшими проблемами є наступні:
- Незначний рівень використання системи СОТ у гібридній війні з
Російською Федерацією. Досвід перших років гібридної війни Росії проти
України продемонстрував використання нею економічних важелів впливу на
Україну. Подібні заходи застосовувались і до початку військового конфлікту у
2014 році, проте Україна намагалася розв’язати їх у двосторонньому порядку.
Водночас застосовані нею заходи доволі часто суперечили її зобов’язанням як
члена СОТ стосовно дотримання встановлених цієї організацією правил, отже
могли бути предметом скарги зі сторони України.
- Повільність застосування наданих Україні інструментів захисту інтересів в СОТ. Важливою складовою примушення Росії до відмови від економічних заходів проти України, що порушують правила СОТ, є оперативне звернення до Органу з вирішення суперечок СОТ. Показовим прикладом є звернення України до Органу з вирішення суперечок СОТ стосовно обмежень
транзиту товарів з України до Казахстану. Попри те, що обмеження було запроваджене з 1 січня 2016 р., Україна звернулась зі скаргою до СОТ на цей захід
Росії 14 вересня 2016 р. Після завершення всіх бюрократичних процедур, 6 червня 2017 р. Генеральним директором СОТ була створена комісія з розгляду цієї
справи яка отримала номер DS 5121. Таким чином період між початком дії протиправного заходу Росії та створенням комісії щодо його розслідування склав
півтора роки;
- Неадекватний нагальним потребам рівень існуючого представництва України в СОТ. На сучасному етапі співробітництво України з СОТ здійснюється через діалог Заступника міністра економічного розвитку і торгівлі
України – Торгового представника України, Департамент доступу до ринків та
взаємодії з СОТ Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Постійного
Представництво України в ООН та інших міжнародних організаціях в Женеві,
яке відповідає за взаємодію з 16 міжнародними організаціями, включаючи СОТ.

1

DS512: Russia – Measures Concerning Traffic in Transit [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://www.wto.org/english/tratop_e/
dispu_e/cases_e/ds512_e.htm
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Враховуючі, що основне місце розташування співробітників Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України знаходиться в Києві, а
Представництво Україні в Женеві відповідає за контакти з багатьма
організаціями, вони фізично не мають змогу проводити постійний моніторинг
всіх процесів, що відбуваються в СОТ. Як наслідок, Україна позбавлена
можливості впливати на процес підготовки рішень в системі СОТ в повному
обсязі та мати повну інформацію стосовно питань, що знаходяться на порядку
денному цієї організації.
Для вирішення вказаних проблем необхідні наступні пріоритети
державної політики України:
- Нормативне забезпечення проведення постійного аналізу відповідності заходів Російської Федерації стосовно України у економічній площині правилам СОТ. Оскільки економічна складова відіграє вагому роль у гібридній війні Російської Федерації проти України доцільно забезпечити на нормативному рівні проведення аналізу заходів, що застосовуються Росією на
предмет їх відповідності правовій базі СОТ з залученням представників ділових
кіл України.
В цьому контексті слід повернутися до практики анкетування
вітчизняного бізнесу стосовно неправомірних дій Російської Федерації, з якими
довелося стикнутися цим компаніям у торгівлі2, що застосовувалось у серпнівересні 2016 р., для підготовки позиції України перед проведенням
Секретаріатом СОТ огляду торговельної політики Росії (у вересні 2016 р.). Таке
анкетування слід робити на постійній основі, що дозволить оперативно
отримувати інформацію стосовно дискримінаційних дій Росії.
- Запровадження нормативних вимог стосовно подання скарг до органу з врегулювання суперечок СОТ. Важливою складовою використання інструментарію наданого СОТ по захисту власних інтересів є оперативне звернення до Органу з врегулювання суперечок СОТ. З метою недопущення затягування процесу подання відповідних скарг доцільно розробити та
запровадити на організаційно-розпорядчому рівні Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України вимоги стосовно термінів подання скарги до Органу
з врегулювання суперечок СОТ.
- Активізація діяльності України у системі розгляду суперечок СОТ.
Важливим питанням членства України в системі СОТ є участь в системі вирішення спорів СОТ. Одним з найбільш успішних інституційних утворень СОТ,
який забезпечив цій організації провідне місце регулятора світової торгівлі стала система вирішення спорів.
Досвід інших країн-учасників СОТ свідчить про доволі активну участь у
спорах в якості третьої сторони. Як показують дослідження, у більшої
половини справ є треті сторони.

2

Опитувальник/Questionnaire
[Електронний
ресурс]
/
МЕРТ.
–
Режим
доступу
:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0xNRW7YOcPNCa35kxPvBQyahRV8StOfo6ak4TFT7RA0M2Yw/vie
wform?c=0&w=1
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Участь третіх сторін у спорах СОТ є механізмом, за допомогою якого
члени запобігають прийняттю країною-позивачем та країною-відповідачем
двосторонніх угод, які є дискримінаційними по відношенню до інших країнчленів СОТ і тим самим підривають рівновагу, створену багатосторонньою
торговельною системою. Попри наявність досвіду участі у якості третьої
сторони (станом на вересень 2017 р. Україна є третьою стороною у розгляді 16
спорів), Україні слід постійно проводити моніторинг всіх спорів, що
знаходяться на розгляді Органу з вирішення суперечок СОТ, та за потреби
долучитися в якості третьої сторони до тих спорів, які зачіпають економічні
інтереси України, насамперед по тим, відповідачем по яким є Російська
Федерація.
- Проведення постійних переговорів з партнерами по їх залученню
до розгляду суперечок між Україною та Росією у якості третіх сторін. Розгляди справ у СОТ, крім іншого, повинні бути джерелом збереження уваги світової громадськості до конфлікту між Україною та Російською Федерацією.
В цьому контексті доцільно залучати якомога більше країн у якості третіх
сторін до розгляду спорів в системі СОТ як у скаргах України проти Російської
Федерації, так і скаргах Російської Федерації проти України.
Зокрема невідкладної реакції вимагає поданий від РФ проти України 19
травня 2017 р. до Органу з вирішення спорів Світової організації торгівлі запит
на проведення консультацій (за цією скаргою відкрито справу DS5253, суть якої
полягає у претензіях щодо неправомірних дій України відносно РФ). В кінці
2017 р. слід очікувати на прийняття рішення стосовно створення комісії у цій
справі.
− Створення постійного представництва України при Секретаріаті
СОТ в Женеві. Побудова тісного діалогу з Секретаріатом СОТ є одним з головних пріоритетів зовнішньоторговельної політики багатьох країн світу. Окремі
представництва або постійні місії для співробітництва з СОТ мають 29 країн та
територій світу (додаток 1). Серед них є як країни-лідери світової торгівлі (наприклад США4, ЕС5 та Китай6), країни з відносно меншими частками у світовій
торгівлі (наприклад Австралія7, Норвегія8, та Чилі9), так і країни з незначною
часткою у світовій торгівлі (наприклад Гондурас10 та Коста-Ріка11). Також пос3

DS525: Ukraine — Measures relating to Trade in Goods and Services [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds525_e.htm
4
Місія США при СОТ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://eeas.europa.eu/delegations/world-tradeorganization-wto/1225/eu-mission-wto_en https://geneva.usmission.gov/us-mission-wto/
5
Місія ЄС при СОТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://eeas.europa.eu/delegations/world-tradeorganization-wto/1225/eu-mission-wto_en
6
Постійна
місія
Китаю
при
СОТ
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/2506_665376/t14597.shtml
7
Постійний представник Австралії при СОТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dfat.gov.au/aboutus/our-people/homs/Pages/ambassador-and-permanent-representative-to-the-world-trade-organisation-wto.aspx
8
Постійний
представник Норвегії при СОТ та ЕАВТ [Електронний ресурс]
– Режим доступу :
https://www.norway.no/en/missions/wto-un/norway-/test1/#AmbassadorandPermanentRepresentativetotheWTO/EFTA
9
Місія Чилі при СОТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://chile.gob.cl/omc/about-the-mission/sobre-lamision
10
Постійна місія Гондурасу при СОТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.geneveint.ch/honduras-permanent-mission-wto-0
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тійні місії при СОТ мають Угорщина (окремо від представництва ЄС при СОТ)
та території Китаю з особливим статусом - Гонконг та Макао. Зазвичай ці країни представлені на рівні спеціального посла при СОТ.
Представники місій при СОТ відвідують засідання багатьох рад, комітетів,
робочих груп і груп, що ведуть переговори в штаб-квартирі СОТ. Іноді
експерти, що представляють країну, делегуються безпосередньо із країни, щоб
представити бачення уряду цієї країни з окремих питань. Таким чином, можемо
стверджувати, що існує прямий зв'язок між представництвом країни в СОТ та
ефективністю участі країни в світовій торгівлі. В цьому контексті Україні
необхідно не лише мати представництво в штаб-квартирі СОТ, а й забезпечити
активну участь співробітників цього представництва в роботі груп, комітетів та
інших організаційних структур СОТ.
Додаток 1
Постійні місії при Світовій організації торгівлі країн, об’єднань країн та територій12:
Австралія;
Федеративна Республіка Бразилія;
Канада;
Республіка Чилі;
Китайська Народна Республіка;
Республіка Колумбія;
Республіка Коста-Ріка;
Республіка Еквадор;
Європейський Союз;
Республіка Гватемала;
Республіка Гондурас;
Особливий адміністративний район Гонконг Китайської Народної Республіки;
Угорщина;
Республіка Індія;
Особливий адміністративний район Аоминь (Макао) Китайської Народної Республіки;
Мексиканські Сполучені Штати;
Федеративна Республіка Нігерія;
Королівство Норвегія;
Ісламська Республіка Пакистан;
Республіка Панама;
Республіка Філіппіни;
Російська Федерація;
Королівство Саудівська Аравія;
Республіка Сінгапур;
Швейцарська Конфедерація;
Тайвань, Китайська Народна Республіка;
Королівство Таїланд;
Турецька Республіка;
Сполучені Штати Америки.

11

Постійна місія Коста-Ріки при СОТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.geneve-int.ch/costarica-permanent-mission-wto-0
12
Постійні місії та делегації в Женеві [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.geneveint.ch/categories/permanent-missions-and-delegations
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Самцхе-Джавахетский государственный университет,
г. Ахалцихе, Грузия
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВТО В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИК НЕКОТОРЫХ
ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН
Формирование и развитие всемирной торговой системы в середине 90-х
годов прошлого столетия положило начало системе взаимных торговых связей
всех стран мира, которая изначально возникла на основе международного разделения труда и, впоследствии, переросла в многостороннюю систему торговополитического регулирования международной торговли с включением национальных компонентов.
Возникновение международной торговли связано с процессом зарождения мирового рынка в XVI–XVIII ст. и представляет собой систему международных товарно-денежных отношений, которая складывается из внешней торговли всех стран мира, и в настоящее время является одним из важнейших факторов развития мировой экономики. В связи с этим, ни одна страна мира
сегодня не может обойтись без внешней торговли. Благодаря внешней торговле
национальная экономика определенной страны взаимодействует с хозяйствами
других стран, единовременно являясь при этом основным каналом, с помощью
которого мировой рынок через посредничество мировых цен влияет на национальное производство, диктует конкурентные технико-экономические параметры производства, уровень затрат, стандарты качества, критерии эффективности
и т.д. Мировая торговля является двигателем производства как отдельных стран
и регионов, так и мирового хозяйства в целом, поскольку она обеспечивает более рациональное использование материальных и человеческих ресурсов на
всех уровнях экономики. Именно поэтому, за последние десятилетия мировое
производство, как и производство отдельных стран и регионов, все больше
начинает зависеть от внешней торговли.
Возрастающая роль мировой торговли еще в XIX веке заставила индустриальные страны поддерживать на международном уровне ограниченную кооперацию по некоторым экономическим вопросам. Со своей стороны, начавшийся в 1929 г. глобальный экономический кризис и попытки его преодоления
в отдельных развитых странах путем прямой защиты внутреннего рынка высокими таможенными пошлинами от иностранного импорта показали, что при
возрастающих объемах внешней торговли необходима ее институционализация
и наднациональное регулирование в признанных международно-правовых рамках. Все это положило начало возникшей ещё до окончания Второй мировой
войны идее создания международной организации, целью которой стало регулирование международной торговли.
Сегодня международная торговая система рассматривается как класс систем наибольшей сложности. В данной системе взаимодействуют миллионы
хозяйственных единиц всех стран мира. В тесной взаимосвязи находятся самые
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крупные экономические образования и национальные экономики. Все более отчетливо проявляется то, что вся система функционирует благодаря развитию
еще более крупных экономических образований, своего рода мегасистем. В их
число входят региональные экономические группировки на уровне государств,
транснациональные компании на уровне объединения фирм и, наконец, международные учреждения (которые были основаны в основном усилиями США и
Великобритании в 1944 г. на Бреттон-Вудской конференции), такие как Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития,
Всемирная торговая организация и другие.
В современных условиях регулирование международных экономических
отношений происходит посредством ВТО, которая включает в себя около 96%
мировой торговли и является институциональной основой многосторонней торговой системы. Она выполняет функции, направленные на обеспечение либерализации рынков товаров, услуг, интеллектуальной собственности, содействия
рассмотрению и разрешению экономических споров между государствами,
проведению анализа состояния и перспектив развития, как отдельных государств, так и всей многосторонней торговой системы в целом. Подобная динамика развития международной торговли в условиях глобализации привело к
тому, что ВТО стала ключевым механизмом экономического роста, а ее право
превратилось в глобальную правовую систему и имеет преимущество над нормами внутреннего законодательства.
Относительно вопроса возникновения самой организации можно сказать,
что она была создана 1 января 1995 г. из 76 стран-членов и образовалась на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного в
1947 г. и на протяжении почти пятидесяти лет фактически выполнявшего
функции международной организации.
Целями ВТО являются либерализация мировой торговли путем ее регулирования преимущественно тарифными методами при последовательном сокращении уровня импортных пошлин, а также устранения различных нетарифных барьеров и количественных ограничений.
Функции ВТО – это контроль над выполнением торговых соглашений,
заключенных между членами ВТО, организация и обеспечение торговых переговоров среди членов ВТО, наблюдение за торговой политикой членов ВТО, а
также разрешение торговых споров между членами организации. Правила ВТО
предусматривают ряд льгот для развивающихся стран.
В настоящее время развивающиеся страны – члены ВТО в среднем имеют
более высокий относительный уровень таможенно-тарифной защиты своих
рынков по сравнению с развитыми. Тем не менее, в абсолютном выражении
общий размер таможенно-тарифных санкций в развитых странах гораздо выше,
вследствие чего доступ на рынки высокопередельной продукции из развивающихся стран серьезно ограничен.
Основную стратегию вступления в ВТО большинства стран, в том числе
постсоциалистических, представляют:
- реформа системы управления внешнеэкономическими связями;
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- создание благоприятного климата для привлечения иностранного
капитала;
- образование специальных экономических зон;
- формирование новой международно-правовой базы экономического
сотрудничества.
Среди постсоветских стран первая членом ВТО стала Киргизская Республика 20 декабря 1998 г., которая стала 77-м членом этой организации. Латвия
вошла в организацию 10 февраля 1999 г.. 13 ноября 1999 г. Эстония становится
135-м членом ВТО. С 14 июня 2000 г. членом ВТО является Грузия. 31 мая
2001 г. Литва стала 141-м членом организации. Молдавия стала 142-м членом
ВТО 26 июля 2001 г. 5 февраля 2003 г. Армения стала 145-м членом ВТО.
Украина 16 мая 2008 г. стала 152-м членом ВТО. Россия стала членом ВТО
22 августа 2012 г. Таджикистан стал членом ВТО 2 марта 2013 г. Казахстан завершил переговоры об условиях членства в ВТО и стал 162-м членом ВТО
15 декабря 2015 г. Среди постсоциалистических стран Венгрия вошла в состав
ВТО в день ее создания – 1 января 1995 г., Польша – 1 июля 1995 г., Болгария
вступила в 1996 г., Монголия – в 1997 г., Албания – в 2000 г., КНР – в 2001 г.
Для вышеназванных стран, кроме КНР, характерны: малая численность
населения; крайне «узкий» внутренний рынок; отсутствие заметных природных
ресурсов (топливно-энергетических, минерально-сырьевых); низкий уровень
социально-экономического развития вообще и к моменту вступления в ВТО, в
частности, в особенности, в Киргизской Республике, Болгарии, Монголии, Грузии, Молдове, а также политическая нестабильность в ряде этих стран.
Основными целями вступления постсоциалистических стран в ВТО являются:
- получение лучших условий для доступа своих товаров на зарубежные
рынки;
- возможность разрешения торговых споров с помощью международных
механизмов;
- привлечение в страны инвестиций извне, в результате создания
благоприятного климата для них и приведения законодательства в соответствии
с нормами ВТО;
- увеличение возможностей доступа своих инвесторов на международной
арене, в частности в банковской сфере;
- формирование благоприятных условий для улучшения качества и
конкурентоспособности товаров и услуг в результате роста импорта;
- участие в формировании международных правил торговли с учётом
национальных интересов;
- улучшение
имиджа
страны
как
полноправного
участника
международного товарооборота.
Естественно названные цели и преимущества не исключают угроз в разных экономических сферах, поскольку участие в ВТО не гарантирует выгод, а
лишь даёт шанс их получить, минимизируя при этом издержки. ВТО распространяет идеи и принципы свободной торговли и благоприятствует стимулированию экономического роста. Однако, свободная торговля не делает жизнь
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большинства более процветающей, а лишь приводит к дальнейшему обогащению уже богатых – как стран, так и личностей. Некоторые договоры ВТО обвинялись в частичном несправедливом приоритете, данном транснациональным
корпорациям и богатым странам.
Согласно критикам, небольшие страны имеют очень малое влияние на
ВТО и, несмотря на заявленную цель – помощь развивающимся странам, – развитые страны концентрируются, прежде всего, на своих коммерческих интересах. Также, по их утверждениям, вопросы здравоохранения, безопасности и защиты окружающей среды постоянно игнорируются в пользу дополнительных
льгот для бизнеса, что, однако, напрямую противоречит целям и уставу ВТО.
Тем не менее, все страны, в особенности постсоциалистические, так или
иначе, зависят от международной торговли, хотя мера зависимости различна.
Она определяется как отношение стоимости международной торговли (экспорт
и импорт) к внутреннему национальному продукту. Для бизнеса значение
мировой торговли определяется тем, что она является актом реализации
прибавочной стоимости, содержащейся в экспортируемых товарах, и
действующим фактором против тенденции нормы прибыли к понижению.
Международная торговля является важным средством сбалансированности
между производственными возможностями и предпочтениями потребителей,
позволяет получать продукты, в которых ощущается дефицит, и реализовать
избыток, который и не поглощается внутренним рынком. Тем самым, благодаря
международной торговле достигается высокий уровень удовлетворения
потребностей для населения каждой из торгующих стран, хотя в неодинаковой
степени для постсоциалистических стран.
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Телавский государственный университет
им. Я. Гогебашвили (Грузия)
РОЛЬ ГРУЗИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Грузия является страной с малой экономикой, однако она исполняет роль
лидера в содействии многих инициатив в мире.
У Грузии хорошее расположение на путях, связующих Азию и Европу,
открытый и прозрачный торговый и инвестиционный режим, поэтому Грузия
может стать примером для стран, расположенных на Шелковом пути. Шелковый путь является исторической дорогой, которая связывает Европу и Азию и
сейчас происходит возрождение этого пути. С участием Турции, Грузии и
Азербайджана уже осуществились энергетические проекты – Баку-ТбилисиДжейхан и Баку-Тбилиси-Эрзерум. А также железнодорожная магистраль БакуТбилиси-Карс. Идет осуществление проекта TANAP. Все эти проекты и инициативы садятся в концепцию Шелкового пути.
Шелковый путь охватывает три главных коридора – северный, южный и
средний коридоры. Азербайджан, Грузия и Турция являются странамиучастниками среднего коридора.
Регионально важна свободная индустриальная зона в Поти, которая обязательно станет центром логистики и финансовых сервисов свободной торговли
Евразии.
У грузинского правительства имеется план развития, который направлен
на превращение страны в транзитный хаб. Эта стратегия хорошо отвечает целям проекта Китая «Один пояс – один путь». Оформление соглашения о свободной торговле между Грузией и Китаем было очень хорошим примером для
других стран. У Грузии имеется выгодная налоговая политика и хорошая инвестиционная среда.
Между Европейским банком реконструкции и развития и Грузией существуют особые отношения. Успех этих отношений выражен в инвестициях, которые составляют более 3-х миллиардов евро, а также двухстах проектах, которые осуществляются в Грузии.
В первую очередь, Грузия должна привлечь больше бизнес – проектов. У
страны большой потенциал, так как в Грузии много водных источников.
В эпоху глобализации мировой экономики, нарастания новых глобальных вызовов и угроз руководство Грузии придает большое значение сотрудничеству с
различными международными организациями в области безопасности, демократического и экономического развития, защиты прав человека, успешного
осуществления реформ и мирного разрешения конфликтов. Для малых государств, каковым является Грузия, участие в работе международных организаций и интеграционных объединений является одним из направлений внешнеполитической деятельности. Членство в международных финансовых и экономических организациях дает Грузии возможность участвовать в мировом
политическом процессе.
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Грузинские делегации участвуют в многосторонних международных форумах самой разнообразной направленности. Среди многочисленных международных организаций в Грузии реально функционируют: Агентство США по
международному развитию (USAID), Совет Европы и ЕС (Council of Europe &
European Union), Британский Совет (British Council), Шведское агентство по
развитию и сотрудничеству (SIDA), Фонды открытого общества (Open Society
Foundations), Программа развития ООН (UNDP).
При поддержке USAID осуществляется распределение американской помощи в Грузии, проводятся тренинги для сотрудников госаппарата, происходит
формирование годового бюджета, налогового законодательства, работают информационные программы, оказываются различные виды гуманитарной помощи.
Швейцарское посольство в Грузии также осуществляют различные гуманитарные и образовательные программы. Правительство Грузии прикладывает
немало усилий для повышения роли Грузии на международной арене. Грузия
принимает участие в миротворческих миссиях НАТО и ООН, в договорах о
правах человека ООН и Совета Европы: Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международном пакте о гражданских
и политических правах, Международном пакте об экономических, социальных
и культурных правах, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенции о
правах ребенка, Конвенции о правах инвалидов, Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или
наказания, Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми.
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ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України»
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ
ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УМОВАХ СОТ
Кластерний підхід передбачає виділення в регіонах перспективних спеціалізації і об'єднання для їх реалізації державних, громадських і бізнес-структур,
які, залишаючись юридично незалежними, будуть формувати єдину промислову
політику. Кластерний підхід вигідний для України завдяки логістичним
перевагам, якісному людському капіталу і досвіду організації промисловості з
відповідною культурою виробництва. Кластерна політика сприятиме тіснішій
взаємодії української економіки з міжнародними партнерами і подальшої
інтеграції України в ЄС. Вона повинна забезпечити розвиток інновацій в
економіці, а також сприятиме нарощуванню темпів зростання національного
ВВП в наступні роки. В даний час в США, ЄС та інших розвинених країнах
кластерний підхід – один з найбільш популярних інструментів розвитку
регіональних економік. В теорії, економічними кластерами називають
сконцентровані на певній території групи взаємопов'язаних організацій, куди
можуть входити не тільки виробники будь-якої продукції або постачальники
комплектуючих і спеціалізованих послуг, а й фінансові або освітні установи.
Основним критерієм учасників кластерів є їх взаємодоповнюваність і
орієнтованість на посилення конкурентних переваг. Учасники одного і того ж
кластера можуть бути конкурентами по відношенню один до одного і в той же
час вести узгоджену політику. При цьому кластери не є професійними
асоціаціями, промисловими агломераціями, холдингами або технопарками.
Поняття кластера ширше і відноситься до форм соціальної взаємодії організацій і
груп. Класичні кластери – це Голівуд і Силіконова долина в Каліфорнії. Це
також «діамантовий квартал» на 47-й авеню в Нью-Йорку, який реалізує
продукції на мільярди доларів щорічно, і квітковий кластер Нідерландів, на який
припадає близько половини європейського експорту квітів.
За допомогою кластерного підходу з'явилися багато виноробні бізнесі
США, Аргентини та Австралії, м'ясо-молочні та сироварні – Італії, Іспанії,
Австрії та інших країн ЄС. Однак в новітній історії економічні кластери стали
відомі завдяки популяризації цього поняття американським економістом,
професором Гарвардської школи бізнесу Майклом Портером. Поняття кластерів їм використовувалося при вивченні конкурентоспроможності. Внеском в
економічну науку американського вченого стало доказ того, що конкурентоспроможність конкретної компанії визначається конкурентоспроможністю її
оточення, яке в свою чергу залежить від базових умов і конкуренції всередині
кластеру. В ЄС сформована комплексна система підтримки кластерів наднаціонального, державного і регіонального рівнів, до якої залучено великі фінансові
організації. Існує ряд загальноєвропейських організацій, таких як Europe
INNOVA (розвиток центрів трансферту технологій, бізнес-інкубаторів та інших
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об'єктів інноваційної інфраструктури), Європейська кластерна обсерваторія
(виявлення і аналіз кластерів), Європейська група кластерної політики
(рекомендації по створенню в Європі кластерів світового рівня), Європейський
кластерний альянс (розвиток кооперації, обмін практиками), Кластерна інноваційна платформа (транскордонне співробітництво, екоінновації та біотехнології). Оргструктури з підтримки кластерів існують також на національному
рівні. У Норвегії це Innovation Norway, у Франції - France Clusters. У багатьох
випадках ця діяльність передається на аутсорсинг приватним організаціям,
таким як німецька компанія VDI / VDE-IT, засновниками якої є відомі
європейські інженерні асоціації.
В Україні більшість подібних проектів з боку держави носять декларативний характер. З усіх прикладів створення в Україні індустріальних кластерів
найбільш дієздатним виявився проект львівського IT-кластеру. Його учасниками є
понад півсотні IT-компаній (місцевих або закордонних, які працюють у Львові) із
загальним числом працюючих близько 8 тис., Львівський національний
університет, Львівська політехніка та приватні навчальні заклади, що готують
програмістів. Вищий орган управління кластером – загальні збори, яке формує
наглядову раду з представників компаній, вищих навчальних закладів та
муніципалітету. Робочим органом кластера, які займаються реалізацією всіх його
ініціатив, є секретаріат під керівництвом виконавчого директора.
Серед реалізованих львівським IT-кластером проектів – одна з найбільших конференцій програмістів – IT Arena, яка проводиться щорічно. Шкільна
олімпіада з програмування – IT Challendge і інші освітні програми, дослідження
місцевого IT-ринку, будівництво технопарку з професійними офісними
площами і житла, фестивалі електронної музики і джазу, які паралельно є
майданчиками для демонстрації технологій. Кластер функціонує вже 7 років.
Його концепцію допомогла створити Monitor Group, проаналізувавши міські
індустрії і вибравши найперспективніші з точки зору динаміки розвитку.
Засновниками кластеру є три найбільші компанії львівського IT-сектора –
SoftServe, Eleks та N-IX.
Запорука успішності кластера – синергія і співробітництво трьох інститутів: бізнесу, університетів та міської влади. Найактивніший елемент кластера –
це компанії, які заявляють про свої потреби і є носіями змін. Місто визначив ITіндустрію в якості пріоритетного області в стратегії конкурентоспроможності
та допомагає їй розвиватися. У львівських вузах цього року запускаються нові
навчальні програми – інтернет речей і штучний інтелект (Львівська політехніка)
і Data Science Intelligent Systems в Університеті ім. Івана Франка. Але це, мабуть,
всього лише один успішний приклад з усієї першої хвилі української
кластеризації. Розвивати високотехнологічні напрямки (авіа- і ракетобудування, біотехнології, фармацевтику і т.д.) місцевій владі без
підтримки центру вкрай проблематично. Хоча в деяких випадках кластери
можна створити на порожньому місці, як, наприклад, сектор виробництва авто
компонентів (джгути, електропроводка) в Західній Україні (у Львівській, ІваноФранківській, Чернівецькій обл.), який став частиною авто виробництва в
сусідніх країнах Європи.
30

Мукашев Т.А., д-р экон. наук
Карагандинский государственный университет
им. Е.А.Букетова, г. Караганда
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН В ВТО
Членство во Всемирной торговой организации практически для любого
государства можно считать важным шагом в его самоидентификации в системе
международных экономических отношений. Недостаточно длительная практика деятельности данной одной из краеугольных структур современной мировой
экономической системы показала неоднозначность членства в ней с позиций
выгод для каждой отдельной страны и необходимость в этой связи постоянной
работы в этом направлении.
С этим столкнулась и Республика Казахстан, пройдя значительный путь
согласования и подготовки к вступлению в ВТО (2015 г.).
Изначально объективная оценка свидетельствовала о сравнительно
низком экономическом и инфраструктурном потенциале слабо диверсифицированной экономики нашей страны. Но перспективная ориентация на
дальнейшую реализацию рыночных преобразований, осуществление масштабных для страны государственных программ развития были серьёзным
основанием для этого важного шага.
Руководство государства постоянно проявляет стремление к
взаимовыгодным экономическим интеграционным процессам. В целом это
объективно с учетом занимаемого Казахстаном геостратегического положения.
Республика активно участвует в системе международного экономического
сотрудничества, в т. ч. строительстве через свою территорию важнейших
международных стратегических магистралей, выгодно формирующих ранее
неперспективные через данный регион торгово-экономические связи.
В этом направлении важно отметить тесные политико-экономические
отношения РК с Россией, Китаем и с другими странами через такие интеграционные объединения, как Таможенный союз, Шанхайскую организацию
сотрудничества, ЕврАзЭС и др. Но проведение многовекторной внешней
политики, как известно, имеет как плюсы, так и минусы.
Так, одной из сложностей в плане вступления Казахстана в ВТО стало
участие в Таможенном союзе вместе с рядом постсоветских государств, что
увеличило время и объем переговорных процессов.
Членство в ВТО в сравнении с региональными союзами дает более
твердые масштабные гарантии и основы в экономических отношениях. Но
также ставит перед республикой многие проблемы, решение которых в более
полной мере позволит достигать поставленных при этом целей. Важным
положительным следствием членства республики в таких международных
структурах, как ВТО, является постепенный переход от квазирыночной
экономики к реальной рыночной с ее конкуренцией, антимонопольной
политикой и т.д. Нельзя не отметить значительное повышение уровня правовой
базы предпринимательской деятельности в стране.
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Несмотря на реализацию многих стратегических программ развития, низкое
качество их выполнения, незавершенность негативно сказывается на достижении
поставленных масштабных целей. Среди которых: отход от моносырьевой
специализации, диверсификация экономики, развитие инфраструктуры, переход к
эффективной инновационной экономике, рост производительности труда,
производство высококачественной конкурентной продукции и др. А это именно те
факторы, наличие которых является основой взаимовыгодного участия в ВТО.
Так, в течение ряда последних лет снижение спроса на продукцию
традиционного сырьевого экспорта при падении цен на них привело к резкому
сокращению ВВП страны, ухудшению внешних условий. Соответственно,
уменьшились объемы экспортных поступлений, налоговых платежей.
Сократились положительное сальдо торгового баланса страны и приток прямых
иностранных инвестиций.
Неоднократные девальвации тенге преимущественно в целях поддержки
крупнейших отечественных сырьевых экспортеров привели к снижению его
курса. Как следствие, это снизило внутреннее потребление, в том числе за счет
повышения цен в тенге на импортируемые товары, повлияло на ухудшение
структуры потребления значительной части населения страны. В целях
нивелирования данных социально-экономических последствий правительство
проводит за счет бюджетных средств определенную компенсационную
поддержку населения.
Изменение мировой политико-экономической ситуации в определенной
степени негативно отражается на сущности декларируемых ВТО принципов.
Часто происходит преобладание роли политики над экономикой, снижение
значимости основополагающих принципов международного экономического
сотрудничества. Это в определенной мере испытывает на себе и Казахстан.
Перед республикой стоят большие задачи в анализируемом направлении
развития международных экономических отношений. Реализация сравнительных преимуществ национальной экономики и решение имеющихся экономико-правовых проблем дают практическую возможность для достижения
поставленных при вступлении в ВТО целей при наличии малой экономики,
небольшой численности населения, невостребованности продукции с имеющимися конкурентными преимуществами.
Рост производства такой продукции может поддерживаться только
выходом Казахстана на внешний рынок, который компенсирует «узость»
внутреннего рынка и ограниченность внутреннего спроса. В результате более
широкого применения передовых технологий, товаров, услуг и инвестиций на
внутреннем рынке, внедрения международных стандартов качества создаются
благоприятные условия для повышения качества и конкурентоспособности
национальной продукции.
Литература
1. Казахстан в ВТО: переходный период отечественного бизнеса:
https://bnews.kz/ru/dialog/interview/kazahstan_v_vto_perehodnii_period_otechestve
nnogo_biznesa
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ
КАЗАХСТАНА В ВТО
Присоединение к ВТО вытекает из стратегического курса внешнеэкономической политики Казахстана, которой направлен на эффективную интеграцию
страны в мировую экономику и международную торговлю.
Если рассмотреть этапы интеграции республики в мировую систему
торговли, можно увидеть путь длиною почти в 20 лет. В 1996 г. была подана
заявка, получен статус наблюдателя и тогда же создана рабочая группа по
вступлению Казахстана в организацию. С 2003 г. началась активная фаза
переговоров. В июле 2015 г. процесс завершился. После официального
подписания Протокола о присоединении Казахстана пакет документов
ратифицирован в Парламенте. Спустя месяц после этого наша страна стала
полноправным - 162-м по счету - членом ВТО. Об этом объявлено в декабре на
10-й Министерской конференции в Кении.
За время переговоров конфигурация казахстанской экономики
значительно изменилась. Она стала более сильной и открытой. ВВП на душу
населения увеличился в 18 раз и достиг уровня стран Центральной и Восточной
Европы. Объем внешней торговли достиг 120 млрд. дол. США.
Более 90% внешнеторгового оборота РК приходится на страны - члены
ВТО. Значительно расширилась география торговых отношений. Если в
середине 90-х годов Казахстан имел торговые связи только со странами
постсоветского пространства, то сегодня наша страна торгует со 185
государствами мира.
За годы независимости структура отечественной экономики претерпела
серьезные изменения, т.е. снижена зависимость от сырьевых ресурсов. В этом
контексте есть определенные достижения.
«Сегодня 54% ВВП нашей страны обеспечивает сектор услуг, развитию
которого
мы
уделяем
большое
значение.
Это
финансовая,
телекоммуникационная, строительная, энергетическая, транспортная сферы.
Либерализация финансовых услуг в рамках ВТО будет происходить
одновременно с процессом создания международного финансового центра
«Астана». Рассчитываем, что он станет основой финансовой инфраструктуры
Казахстана, а в дальнейшем - финансовым хабом всего региона. Казахстан
приглашает все страны для участия в этом проекте», - подчеркнул Президент
РК Н.А. Назарбаев [1].
Еще один важный аспект, на котором акцентировал внимание Президент,
касается развития инфраструктуры и транспортно-логистических услуг. Это
крайне важно для нашей республики, являющейся крупнейшим государством
планеты, не имеющим выхода к морю.
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РК должна стать частью глобальных коммуникаций. В этих целях
формируются стратегические транспортные коридоры, соединяющие
крупнейшие рынки. Инфраструктурные проекты страны позволят раскрыть
уникальный транзитный потенциал для блага отечественной экономики и
международных рынков.
Наряду с этим Казахстан значительно нарастил инвестиционный
потенциал. Улучшается деловой климат, проводится диверсификация
экономики. Созданы все условия, чтобы инвестиции направлялись не только в
нефтегазовый и горнорудный сектор, но и в перерабатывающие отрасли.
Новый импульс развитию обеспечит проведение масштабных
институциональных преобразований. Следующим шагом будет активное
взаимодействие с Организацией экономического сотрудничества и развития.
Участие в ВТО даст для отечественной экономики возможность
получения новых технологий, товаров народного потребления более высокого
качества. В сравнении с участием в ЕАЭС в ВТО Казахстан имеет более низкие
таможенные ставки по целому ряду товаров легкой, пищевой,
фармацевтической промышленности, а также машинного оборудования,
аппаратов и некоторых других товаров промышленного назначения [2].
Среди сложностей можно отметить вопросы защиты казахстанских
производителей и в целом внутреннего отечественного производителя.
Особенно в этом аспекте можно выделить следующие отрасли: аграрный
сектор, легкая, пищевая, машиностроительная промышленность и другие
отдельные отрасли.
Исторически сельское хозяйство для Казахстана имеет важнейшее
стратегическое социально-экономическое значение. Хотя в структуре ВВП его
доля в последние годы составляет немногим выше 4 %, но по занятости
населения – около 25%. В этой связи в процессе подготовки вступления
республики в ВТО этому вопросу было уделено особое внимание. В настоящее
время РК по показателю государственной поддержки в форме прямых субсидий
имеет величину 8,5 % от объема валовой продукции отрасли [3].
Литература
1. Казахстан – ВТО: на принципах свободной торговли и открытого взаимодействия
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
http://www.inform.kz/rus/article/2801079
(последний
доступ
к
ресурсу
08.08.2015).
2. Ошакбаев Р. Членство Казахстана в ВТО – важный сигнал для зарубежных инвесторов // Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://palata.kz/ru/articles/18803chlenstvo-kazahstana-v-vto-vazhnyj-signal-dlya-zarubezhnyh-investorov (последняя
дата обращения: 13.08.2015).
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УГОДА СОТ ПРО ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ: ДОСЛІДЖЕННЯ,
ПРАКТИКА, ЗАСТОСУВАННЯ, ПРЕФЕРЕНЦІЇ
У травні 2016 р. Україна офіційно приєдналася до Угоди СОТ про
державні закупівлі (далі – УДЗ) [1], що відкриває значні можливості для
українських постачальників, а саме: дозволяє суб'єктам господарювання брати
участь у публічних закупівлях на даний момент у 47 державах-членах Угоди:
США, Канади, країн Європейського союзу, Сінгапуру, Японії, Нової Зеландії,
Південної Кореї та ін.
Особливостям правового регулювання відносин у сфері публічних
закупівель у межах УДЗ присвячено праці як вітчизняних, так і зарубіжних
авторів, таких як А. Олефіра [2, с. 79-84], С. Арроусмітт, Р. Андерсена [3, с. 358] та ін. Втім, враховуючи набуття Україною членства в УДЗ, питання
практики застосування УДЗ та захисту національних економічних інтересів,
набуває нового значення, що обумовлює актуальність даного дослідження.
Слід зазначити, що УДЗ не застосовується автоматично до всіх
державних закупівель Сторін Угоди. По-перше, УДЗ охоплюються тільки ті
закупівлі, які визначені у Додатку І кожної Сторони. У свою чергу цей Додаток
включає в себе 7 окремих Додатків. Додаток 1 визначає організації, що
підпорядковані центральним урядовим органам; Додаток 2 – організації, що
підпорядковані місцевим урядовим органам; Додаток 3 містить всі інші
організації, які здійснюють закупівлі згідно з Угодою. У Додатку 4
закріплюється перелік товарів; у Додатку 5 – перелік послуг; у Додатку 6 –
перелік будівельних послуг, закупівля яких здійснюється згідно з вимогами
УДЗ. У Додатку 7 містяться окремі примітки, як правило, зазначаються випадки,
на які дія УДЗ не розповсюджується. Тобто, кожна країна, яка приєднується до
УДЗ, повинна самостійно сформувати свій перелік організацій, що
здійснюватимуть закупівлі відповідно до вимог УДЗ, а також товарів, робіт і
послуг, які підпадатимуть під дію Угоди.
По-друге, УДЗ застосовується тільки до тих закупівель, вартість яких є
вищою за встановлені Сторонами порогові показники. Такі показники різняться
залежно від виду закупівель і рівня урядових органів, які здійснюють закупівлю.
Наприклад, для організацій, визначених у Додатку 1, загальний пороговий
показник становить 130 тис. Спеціальних прав запозичень* (далі – СПЗ) для
товарів і послуг. Для організацій із Додатків 2 та 3 порогові показники
переважно складають 200 тис. СПЗ і 400 тис. СПЗ відповідно. Окремий
пороговий показник, який більшістю Сторін встановлений на рівні 5 млн. СПЗ,
застосовується до всіх організацій у разі закупівлі робіт. Втім, для деяких

* Спеціальні права запозичення – міжнародний резервний актив, створений МВФ з метою доповнення
існуючих міжнародних резервних активів, який являє собою "кошик" із провідних валют, склад яких
переглядається кожні п'ять років.
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Сторін Угоди встановлені певні виключення щодо розміру порогових
показників. Наприклад, для Ізраїлю як для країни, що розвивається, для робіт
встановлено пороговий показник на рівні 8,5 млн. СПЗ і перехідний період (6
років з моменту набрання чинності нової редакції УДЗ), протягом якого він має
досягти позначки у 5 млн. СПЗ.
Недискримінація є одним із основних принципів УДЗ, і її Сторони
зобов’язані забезпечити не менш сприятливий режим постачальникам будь-якої
іншої Сторони, ніж той, який вони надають для вітчизняних товарів, послуг і
постачальників для закупівель, що охоплюються УДЗ. Ця угода, по суті,
відкриває державну закупівлю країн-учасників у багатьох секторах для
міжнародної конкуренції країн-учасниць.
Втім, практика застосування УДЗ дає можливість виявити ряд проблем, з
якими можуть стикнутися українські суб'єкти господарювання. Якщо
вітчизняний постачальник прийме рішення скористатися новими експортними
можливостям та спробувати взяти участь, наприклад, у закупівлях США як
країни з одним з найбільших у світі ринків публічних закупівель (кожного року
тільки лише федеральні замовники закуповують товари та послуги у
приватного сектора на суму приблизно 400 млрд. дол. США), слід мати на увазі,
що США, зберігають та активно проводять політику захисту національних
економічних інтересів у межах своїх міжнародних зобов'язань перед СОТ, що
може створювати певні перешкоди для участі українських постачальників у
публічних закупівлях США.
Так, у своєму Додатку зі сфери охоплення УДЗ США залишили за собою
право виключити з-під дії даної Угоди закупівлі, які здійснюються малими
суб'єктами господарювання, тобто право надавати підтримку, яка може
включати різні форми преференцій.
Наразі на федеральному рівні у США діють спеціальні програми з
підтримки під час здійснення публічних закупівель малого бізнесу, наприклад,
який належить жінкам, ветеранам-інвалідам збройних сил США. Такі
преференції, зокрема право виконувати договори про закупівлю лише малими
суб'єктами господарювання, надаються залежно від вартості товарів або послуг,
які планується закуповувати. Закупівлі з очікуваною вартістю у діапазоні від
3500 дол. США до 150 тис. дол. США автоматично «резервуються» для малого
бізнесу. При цьому, має бути хоча б два або більше (Правило Двох)
відповідальних малих суб'єкта господарювання, які є конкурентоспроможними
з точки зору ринкових цін, якості та доставки. Такі закупівлі, враховуючи їх
невелику вартість, можуть не мати значного економічного інтересу для
українських постачальників. Втім, такі програми підтримки діють і для
закупівель, які перевищують пороговий показник 150 тис. дол. США за умови
дотримання Правила двох. Важливо обов'язково враховувати, що закупівлі
товарів, які перевищують 700 тис. дол. США, та робіт – 1,5 млн. дол. США, що
здійснююся поза межами програм підтримки малого бізнесу, повинні мати
плани щодо можливого укладання з малими суб'єктами господарювання
договорів субпідряду [4].
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Федеральний уряд США визначає для замовників цілі на кожний рік для
виконання програм підтримки малого бізнесу. Наразі загальнодержавна мета
здійснення закупівель передбачає, що принаймні 23% усіх коштів, які йдуть на
закупівлі на федеральному рівні, мають бути присуджені малому бізнесу. Крім
того, встановлені конкретні під-цілі за категоріями малого бізнесу, наприклад
для малого бізнесу, яким володіють жінки, такий показник становить 5% усіх
коштів, які йдуть на закупівлі на федеральному рівні; для малого бізнесу, яким
володіють ветерани-інваліди збройних сил США, також 5% тощо. Додатково
діє важливе правило, якщо головний виконавець-малий суб'єкт господарювання
контракту не є виробником товарів, які постачає замовнику у межах програми
підтримки малого бізнесу, він повинен постачати товари, виготовлені саме
малими суб'єктами господарювання. Відступлення від такого правила можливе
у разі недостатньої кількості малих підприємств з необхідними виробничими
потужностями [4].
При цьому, важливо визначити, що підпадає під категорію малого бізнесу.
Український постачальник може за замовчуванням вважати себе малим
суб'єктом господарювання, втім для цілей участі у публічних закупівлях США
існують інші вимоги залежно від сфери, де здійснює свою діяльність суб'єкт
господарювання. Для більшості галузей малі суб'єкти господарювання
визначаються залежно від кількості співробітників протягом останніх 12
місяців або середньорічного доходу за останні три роки При цьому, показники є
різними залежно від галузі, у якій здійснюється діяльність.
Крім того, малі суб'єкти господарювання для цілей публічних закупівель
визначаються у США за умови відповідності наступним вимогам: 1) суб'єкт
господарювання отримує прибуток; 2) має місце здійснення своєї діяльності у
США; 3) працює в основному у США або вносить значний вклад у економіку
США шляхом сплати податків або використання американських продуктів,
матеріалів або робочої сили [5]. Такі вимоги виступають потенційною
перешкодою для участі українських суб'єктів господарювання в закупівлях
США.
Крім того, такі обмеження діють не лише на федеральному рівні, але і в
окремих штатах. Наприклад, у штаті Каліфорнія замовники мають право
встановлювати місцевим малим суб'єктам господарювання преференційну
поправку у розмірі 5% ціни пропозиції. При цьому, вимоги для суб'єкта
господарювання для того, щоб вважатися малим, є досить жорсткими. Одна з
них полягає у необхідності розташування головного офісу у Каліфорнії, а
власники малого суб'єкта господарювання мають проживати на території
штату [6].
Штат Індіана активно реалізує ініціативу «Купуй індіанське» і надає під
час здійснення публічних закупівель преференцію у розмірі 15% ціни
пропозиції індіанським малим суб'єктам господарювання, які відповідають
закріпленим у законодавстві критеріям, зокрема, якщо мова йде про малі
підприємства, що займаються оптовою торгівлею, обсяги продажів за останній
фінансовий рік мають не перевищувати 4 млн. дол. США, для роздрібної
торгівлі - не більше 500 тис. дол. США та ін. ознаки. Крім того, штат надає
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преференції й іншим суб'єктам господарювання, які відповідають одній із
наступних вимог: 1) основним місцем ведення господарської діяльності є штат
Індіана; 2) виплачують більшу частину із свого фонду оплати праці жителям
штату; 3) мають у більшості своїх працівників жителів штату; 4) мають
суттєвий позитивний економічний ефект для штату; 5) здійснюють значні
капітальні вкладення у штат. Розмір преференцій залежить від порогових
показників, які перевищують закупівлі. Наприклад, преференція у розмірі 5%
ціни пропозиції встановлюється для закупівель, які становлять менше 500 тис.
дол. США, 3% – для закупівель від 500 тис. до 1 млн. дол. США, та 1% – для
закупівель від 1 млн. дол. США і більше [7]. Згідно з наказом виконавчого
департаменту Індіанаполісу має бути докладено всіх можливих зусиль для
збільшення закупівель саме у суб'єктів господарювання штату Індіана до 90%
всіх закупівель штату [8], і як сформульовано на офіційному сайті закупівель –
ініціатива «Купуй індіанське» ставить за мету для замовників закуповувати 90
центів з кожного долару у індіанських суб'єктів господарювання. При цьому,
така політика США не суперечить взятим зобов'язанням у межах УДЗ, адже
США вдалося відстояти відповідні положення щодо захисту своїх інтересів у
межах Угоди. Відповідно до Додатку США щодо сфери охоплення УДЗ на субцентральному рівні із 50 штатів включено лише 37, і для цих штатів у якості
виключення зберігається право застосовувати преференції для реалізації
програм зі сприяння розвитку бідних територій та суб'єктів господарювання,
що належать жінкам, ветеранам-інвалідам тощо. Штат Індіана взагалі не
включено до Додатку США зі сфери охоплення УДЗ. Крім того, окремі
програми підтримки малого бізнесу у межах УДЗ провадять також Південна
Корея та Японія.
Таким чином, Угода СОТ про державні закупівлі відкриває нові значні
закупівельні можливості для українських постачальників. Втім, деякі зарубіжні
країни застосовують засоби захисту національних економічних інтересів,
проводячи певну протекціоністську політику у сфері публічних закупівель,
навіть у межах взятих на себе міжнародних зобов'язань щодо недискримінації
та відкриття свого ринку закупівель, що у свою чергу може створювати
перешкоди
для
реалізації
експортних
можливостей
українськими
постачальниками. Це, у свою чергу, вимагає вироблення концепції захисту
економічних інтересів України та її втілення у сферу правового регулювання
публічних закупівель.
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НДІ фіскальної політики Університету державної
фіскальної служби України
НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ
РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
Основне державне регулювання зовнішньої торгівлі та міжнародного
співробітництва як розвинених країн, так і країн з ринковою економікою
полягає у впливі держави, її законодавчих і виконавчих органів на сферу
зовнішньоекономічної діяльності з метою створення або забезпечення умов
діяльності суб'єктів ЗЕД відповідно до національної економічної політики.
Прикладом співпраці країн у здійсненні зовнішніх торговельних операцій
є, зокрема, СОТ – авторитетна міжнародна організація, яка є інструментом
регулювання світової торгівлі.
В глобальному аспекті здійснення системних трансформацій
національних економік в умовах виходу на ринок товарів, послуг за
правилами і принципами СОТ визначає зміни макроекономічного плану та
функціонального характеру, тобто означає створення таких умов для
національного виробника, які б сприяли підвищенню ефективності його
зовнішньоекономічної діяльності, при цьому таке зростання повинно
відповідати визначеним державним стратегіям економічного розвитку країни.
Досвід функціонування країн – членів ЄС свідчить, що майже всі країни,
які в останні десятиріччя досягли найбільш високих темпів економічного
зростання, провадили відкриту зовнішньоторговельну політику та
впроваджували гнучкі стратегії досягнення відповідності свого законодавства
до існуючих вимог.
Провідну роль в інтеграції України до міжнародної економічної системи,
повинна відігравати дієва торгова політика, яка стимулює забезпечення та
зростання рівня економіки держави. Вона дає змогу налагодити співпрацю на
міжнародних ринках, а також завдяки стабільному чи прогнозованому курсу
створити законодавчий механізм, через який міжнародна торгівля впливатиме
на розподіл внутрішніх ресурсів, ефективну і конкурентоспроможну
трансформацію національної промисловості і сільського господарства, що
своєю чергою забезпечуватиме доступ до нових технологій, розширюватиме
стимул для вітчизняних експортерів і має скоротити тіньову економіку.
Але при інтенсивній інтеграції країни до будь-якого економічного
простору, будь то СОТ чи інше інтеграційне об’єднання, виникають проблеми
та нюанси, які стають перепоною для ефективного формування експортного
менталітету вітчизняних виробників та розробці експортної стратегії держави.
Наприклад, на сучасному етапі, з вересня 2017 р. після тривалого процесу
ратифікації, Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності у
повному обсязі. Ми приєднуємося до простору, основні переваги якого:
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вільний рух людей, капіталів і товарів. Проте це означає, що Україна отримує
не лише преференції, але й бере на себе зобов’язання. Зокрема, вони
полягають у тому, що з 2018 р. всі українські підприємства повинні вести
бухгалтерський облік і складати фінансову звітність з урахуванням
європейських правил. Підприємства, установи і організації впродовж
перехідного періоду зобов’язані перейти на європейські технічні стандарти.
Загалом – усе українське законодавство буде гармонізоване із законодавством
ЄС. Ці процеси – незворотні, подібні кроки здійснили всі країни Східної
Європи, які приєдналися до ЄС нещодавно. З іншого боку – Україна тільки на
початку шляху. Для ефективної реалізації цих вимог в Україні бракує
інформації, знань, експертів, які здатні коректно консультувати підприємців
по кожному з напрямків. Для цього необхідні досвід, консультації та
інструменти, яких в Україні на жаль не вистачає. Тому враховуючи досвід
зарубіжних країн, які мають близький нам менталітет і успішно
вирішили такі проблеми, необхідною умовою для України є реалізація
ефективних стратегічних програм. Однією з них є ефективний регіональний
розвиток, що дасть можливість підвищити рівень життя у регіонах і
призупинить відтік економічно активного населення [1].
В усіх регіонах повинні з’явитися Агенції регіонального розвитку,
фахівці яких могли б консультували ініціаторів проектів у різних сферах:
бізнесовій, соціальній, освітній, культурній, інфраструктурній, інших. Завдяки
цим консультаціям підприємства швидко б навчилися коректно складати
проектні заявки, подавати на розгляд в рамках оголошених конкурсів,
управляти проектами під час реалізації та звітувати перед донором. Також
вирішувати проблеми на місцях, не чекаючи, поки це зробить влада.
Використовуючи ці безповоротні інвестиції, країна може зробити крок у
розвитку та якості життя.
Також ще однією зі стратегій є розвиток в країні малого та середнього бізнесу в сфері консалтингу. Наші підприємства не мають змоги платити заробітну платню на високому рівні, тому кваліфіковані фахівці виїжджають з країни.
Але доходи підприємця не обмежені розміром ставок, тому фахівець, який надає аутсорсингові послуги декільком клієнтам, може отримувати високі доходи
у рідній країні. Що, до речі, вигідно і замовнику, який не буде платити податки
як за найманого працівника, співпрацюючи з підрядниками. Окрім цього, малий
і середній бізнес, як найбільш гнучка гілка підприємництва, ефективно може
вирішити проблему безробіття, тим самим покращить економічну ситуацію, нівелює наслідки криз, створить необхідні ринки продукту значно швидше, ніж
це можуть зробити великі корпорації [2]. Для реалізації даних програм підтримки потрібно в країні створити мережу інституцій оточення бізнесу: бізнес–
інкубаторів, технопарків, вільних економічних зон, об’єднуючих локацій для
розвитку бізнесу, кластерів, бізнес–клубів.
За результатами вищезазначеного, ми можемо констатувати, що адаптація
національної зовнішньої торгівлі до умов спільної торговельної політики між41

народних організацій передбачає переорієнтацію геополітичних і регіональних
пріоритетів, оптимізацію структури експорту-імпорту, підвищення конкурентоспроможності послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках, гармонізацію національного законодавства відповідно до вимог. Проведення відповідних заходів організаційно-правового, організаційно-економічного та організаційноінтеграційного характеру.
Література
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Редзюк Є.В., канд. екон. наук, доцент, ст. наук. співроб.
ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України»
РОЛЬ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ МІЖ УКРАЇНОЮ І ЄС
З 22 квітня 2014 р. запрацювала Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС,
коли в односторонньому порядку набуло чинності рішення Євросоюзу про
одностороннє зниження мита на українські товари при експорті на ринок ЄС.
Але створення Зони вільної торгівлі між Україною та країнами ЄС очікувано
погіршило стан зовнішньої торгівлі з країнами пострадянського простору,
особливо з Російською Федерацією. При цьому сальдо торгового і платіжного
балансу України є хронічно мінусове (сальдо торгового балансу: 2014 р. – -4,6
млрд. дол. США, 2015 р. – -1,7 млрд. дол. США, 2016 р. – -5,5 млрд. дол. США,
2017 р.(6 міс.) – -2,2 млрд. дол. США) [1]. Незважаючи на це, Президент
України оптимістично зазначив, що за 10 місяців 2017 р., український експорт в
ЄС у порівнянні з минулим роком зріс на 30%, а частка Європейського Союзу у
зовнішній торгівлі України досягла вже майже 43% (2016 р. – 37%), стрімко
наближаючись до 50%. В цьому контексті, якщо проаналізувати структуру
торгових потоків, то виявиться, що суттєвої активізації торгово-інвестиційної
діяльності між Україною та ЄС не спостерігається. Так, незначне зростання
вітчизняного експорту з країнами ЄС останні 2-3 роки спостерігається, але не
переважає імпорт. Крім того, в структурі українського експорту більшість
товарів низькорентабельної сировинно-аграрної направленості, а імпорт з країн
ЄС в основному – це продукція високотехнологічних секторів та брендові
товари з підвищеним рівнем рентабельності.
У вищезазначених умовах для стійкого економічного розвитку
фінансовий сектор України має формувати оновлену стратегію підтримки
вітчизняних інноваційних, високотехнологічних і експортоорієнтованих
індустріальних товаровиробників, реалізувати різні програми експортної
підтримки, кредитного забезпечення, страхування логістики, доставки й
зберігання українських товарів для різних географічних ринків ЄС тощо.
Відзначимо, що станом на 2016-2017 рр. в фінансовій сфері України не
спостерігається зацікавленість до кредитування бізнес-структур, до формування
різних програм експортної підтримки фінансовою ліквідністю. Такий стан
обумовлений тим, що НБУ забезпечує банківську систему облігаціями
внутрішньої державної позики (ОВДП). В українських умовах так склалось, що
банківська система є монопольно-домінуючою на ринку фінансових послуг (її
частка дорівнює приблизно 92-96%), а тому при такій підтримці НБУ,
конкуренції між фінансовими посередниками не спостерігається, пошук і
створення кредитно-фінансових продуктів не є пріоритетом для фінансових
установ, особливо для банків. Так, станом на жовтень 2017 р. організований
ринок за структурою торгів у розрізі фінансових інструментів фактично є
ринком обігу державних облігацій, на який припало 98% (16,6 млрд. грн.) із
загального обсягу торгів на 17,6 млрд. грн. Середня дохідність за гривневими
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ОВДП становила близько 13-15% при мінімальній доходності, зафіксованій на
рівні 9,24%, та максимальній 18,9%[2].
Вітчизняна банківська система при цьому акумулює кошти (надає
депозити) під 12-17% /грн./ станом на 1-7.2017 р., а тому кредити надаються під
17-25% /грн./ [3], що для бізнес-структур є занадто вартісним ресурсом, який не
всі позичальники можуть собі дозволити, а навіть ті хто користуються в таких
умовах кредитними коштами – суттєво ризикують збанкрутувати, що
підтверджується загальними показниками проблемних кредитів банків в
Україні на рівні 60% (потрібно відзначити й те, що значна частка з проблемних
кредитів сформована шахрайськими схемами, які існують завдяки недолугій
правоохоронно-суддівській системі і відсталому від сучасних вимог
вітчизняному законодавству). Тому банківські структури в Україні дуже
обережно кредитують вітчизняні бізнес-структури, а це призводить до тіньових
і «родинно-кланових» схем фінансування, в підсумку спостерігається
неконкурентне і несприятливе середовище особливо для промислового,
інноваційного та новоствореного бізнесу. У зв’язку з цим на
макроекономічному рівні Україна має наднизькі темпи розвитку економіки і не
може якісно змінити структуру експорту до країн ЄС.
На відміну від вітчизняних умов кредитування, імпортери та аналогічні
бізнес-структури за кордоном залучають у країнах ЄС під 2-5%[4] (з 2012 р.
відзначається системна тенденція до зменшення банківських кредитних ставок),
а в Російській Федерації, Казахстані та Білорусії – під 7-14%[5,6,7], при цьому
в усіх країнах-сусідах діють низка програм експортного стимулювання,
регіонального та промислового розвитку, де обслуговування за кредитними
договорами можна також суттєво знизити. В цьому контексті Україні потрібно
поступово знижуючи макроекономічні та специфічні внутрішні ризики –
наближуватись до ставок країн-сусідів та формувати програми експортної
підтримки інноваційно-індустріального сектору економіки. Тому що
кредитування банківською системою України споживчого імпорту і вкладення
в основному тільки в державні цінні папери – це шлях до чергової фінансовоекономічної кризи.
На наш погляд, найбільш ефективними державно-комерційними
фінансовими інструментами можуть виступати: кредити і кредитновідновлювані програми підтримки експорту товарів; страхування і
перестрахування товарів на експорт, допомога в фінансуванні транспортування
товарів на експорт; впровадження лізингових програм закупівлі обладнання для
випуску інноваційно-промислової продукції на експорт; державно-приватне
фінансування ІТ-сектору промислової орієнтації і робототехніки, які націлені
на збільшення продуктивності та інтелектуалізації виробництва; забезпечення
факторингових та овердрафтових операцій з підтримки експортоорієнтованих
промислових підприємств, забезпечення довгостроковим фінансуванням
стратегічних інноваційно та експортоорієнтованих інвесторів в Україні. В
цілому, необхідно створити систему здешевлення кредитування експорту у
вітчизняній економіці і фокусувати підприємців промислово-інноваційної
сфери на зовнішньоекономічну активність, на експансію українських товарів в
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різних географічних регіонах світу, виділяючи при цьому європейський регіон,
як ключовий геоекономічний центр, з яким потрібно налагоджувати стратегічні
партнерські відносини, що формували б якісно нові, глобальні ланцюги
вартості для України і країн ЄС.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України»
АДАПТАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО
УМОВ ЄС ТА СОТ
Вступ України до СОТ означає на практиці не тільки завершення
формальних переговорних процедур, а також запровадження цілком
конкретних норм, правил та принципів, яких має дотримуватись Україна в
галузі регулювання зовнішньої торгівлі товарами та послугами та у суміжних з
торговельною політикою галузях. До таких галузей також належить і фінансова
галузь. І це цілком зрозуміло, оскільки рух товарів неодмінно супроводжується
рухом капіталу, зокрема у формі розрахунків та надання кредитів. Нові умови
ведення зовнішньої торгівлі об’єктивно вплинули на діяльність банківських
установ, зокрема іноземних банків, що працюють в Україні. Для того, щоб
вийти на український ринок банківських послуг іноземні банки донедавна мали
два варіанти: купити український банк або заснувати новий банк на території
України. Після вступу до СОТ Україна зобов’язалась допускати іноземні банки
на український ринок, в тому числі через створення філій. У будь-якому
випадку нерезидент має отримати попередній дозвіл Національного банку
України (НБУ). Отримавши дозвіл на право здійснення банківських операцій на
території України, банківська установа підпадає під банківський нагляд, що
здійснює Національний банк України.
На виконання цих зобов’язань Україна прийняла зміни до законодавства,
що допускають створення філій іноземних банків з країн, що виконують вимоги
Базельських критеріїв банківського нагляду, входять до Міжнародної групи по
боротьбі з фінансовими злочинами (ФАТФ) та підписали угоду з НБУ про
співпрацю в сфері банківського нагляду.
В зв’язку з підписанням Україною Угоди про інтеграцію з ЄС, Україна
взяла на себе зобов’язання щодо наближення українського законодавства до ЄС
зокрема в фінансовій сфері. Відповідно до взятих зобов’язань Україна має
виконати низку директив у фінансовій сфері, зокрема тих щодо відносяться до
банківського нагляду та мікропруденційного нагляду зокрема.
Згідно з ст.129 Угоди про асоціацію, ЄС та Україна усвідомлюють
важливість наближення чинного законодавства України до права Європейського
Союзу. Україна взяла зобов’язання забезпечити поступове приведення у
відповідність свої чинні закони та майбутнє законодавства до acquis ЄС.
Враховуючи взяті Україною зобов’язання Україна також має адаптувати
внутрішнє законодавство в сфері банківського та пруденційного нагляду
відповідно до стандартів ЄС, тому відповідні Директиви, які Україна
зобов’язалась запровадити, також мають зобов’язальний характер для України.
Згідно Угоди термін запровадження зазначених директив становить 4 роки.
З огляду на взяті зобов’язання зі вступом до СОТ та підписанням
Україною Угоди про інтеграцію з ЄС, об’єктивно виникає для України
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необхідність конвергенції системи банківського нагляду в Україні до
європейської практики.
Органом, що відповідає за здійснення банківського нагляду в ЄС є
Європейський банківський орган (надалі – ЄБО), діяльність якого була було
затверджено Європарламентом та Радою ЄС 24 листопада 2010 р. в своїй роботі
ЄБО керується положенням про створення Європейського банківського органу
No 716/2009/EC (надалі – Положення), що було затверджено Європарламентом
та Радою ЄС 24 листопада 2010 р.
Національний банк України, як відповідальний за здійснення
банківського нагляду в Україні має керуватись в свій діяльності не тільки
вітчизняними нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність
банківських установ та банківський нагляд, а також враховувати відповідні
нормативно-правові акти ЄС, в частині діяльності банківських установ та
банківського нагляду.
Відповідно до Положення про ЄБО, ЄБО повинен сприяти розвитку
діалогу і співпраці з органами нагляду за межами Союзу. Він покликаний
розвивати контакти і укладати адміністративні домовленості з контролюючими
органами та адміністраціями третіх країн і з міжнародними організаціями,
повністю поважаючи при цьому існуючі практики і відповідні компетенції
держав-членів і установ Союзу. Робота ЄБО є відкритою для країн, які уклали
угоди з Союзом та прийняли і застосовують право Союзу. ЄБО має можливість
співпрацювати з третіми країнами, які застосовують законодавство, яке було
визнано еквівалентним до законодавства Союзу.
Треті країни мають можливість брати участь в роботі Органу відповідно
до угод, що укладаються Союзом.
Таким чином, уклавши Угоди про асоціацією з ЄС, НБУ України має всі
законодавчі підстави для налагодження співробітництва з ЄБО. Крім того НБУ
має право приймати участь у діяльності цього органу.
Основним нормативно-правовим документом, що визначає порядок та
умови діяльності кредитних установ в ЄС є Директива 2006/48/ЄС
Європейського Парламенту та Ради про започаткування та здійснення
діяльності кредитних установ.
Ця Директива є основним інструментом для досягнення на внутрішньому
ринку свободи започаткування та свободи надання фінансових послуг у сфері
кредитних установ. Завдання цієї Директиви полягає в запровадженні правил
щодо започаткування та подальшого здійснення діяльності кредитних установ,
а також пруденційного нагляду. Директива встановлює правила та умова
надання ліцензій. Існують і ніші директиви ЄС, які Україна має імплементувати
задля наближення внутрішнього законодавства країни до стандартів ЄС.
Налагодження співпраці між НБУ та ЄБО, а також адаптація банківського
законодавства України до норм, стандартів та принципів ЄС, створюють гарні
засади задля налагодження ефективного функціонування банківської системи
країни та забезпечення її фінансової стабільності. Активні дії НБУ в цьому
напрямку сприятимуть більш ефективній інтеграції економіки України в
європейський економічний простір.
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Шелудько Е.І., канд. екон. наук, ст. наук. співроб.
ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України»
ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ УСУНЕННЯ БАР’ЄРІВ ДЛЯ
ЕКСПОРТУ УКРАЇНСЬКОЇ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В ЄС
Українська хімічна промисловість, яка традиційно відносилася до
експортоорієнтованих галузей і довгий час посідала друге місце (після чорної
металургії) за експортним значенням, за останні роки поступово втрачає свої
позиції. Ще 10-12 років тому частка хімічних продуктів в експортній товарній
структурі становила 12-13 %, а вже у 2009-2015 рр. вона знизилась до 6-8%.
Нині ж частка продукції хімічної промисловості у загальному обсязі експорту
промислових товарів складає 5,6% (2016 р.), і це при падінні фізичних обсягів
експорту на 59% від рівня 2013 р. Лише дві з товарних позицій основної хімії –
продукти неорганічної хімії та мінеральні добрива – показували у 2015 р. позитивну динаміку експорту. Українським виробникам азотних добрив на світовому ринку доводиться конкурувати переважно з постачальниками з країн із надлишковим внутрішнім видобутком газу й відповідно низькими цінами на нього
(Китай, Росія, Білорусь тощо).
За останнє десятиліття підвищився рівень імпортної залежності ринку
хімічної продукції. Товарна номенклатура та асортимент імпортованої
продукції представлені, головним чином, продукцією з високою доданою
вартістю (ЛФМ, пластмаси та вироби з них, каучукові та гумові вироби,
фармацевтична продукція тощо). Частка продукції хімічної промисловості у
загальному обсязі імпорту у 2016 р. зросла до 21%. Залежність від імпорту
російських азотних та особливо комплексних добрив нині (2016 р.) сягнула
небезпечних масштабів і набуває характеру монополії на українському ринку –
з РФ їх надійшло 78,1% (80,6% за вартістю), левова частка інших – із Білорусі.
Змінюється і географічна структура українського хімічного експорту.
Значна частина експортоорієнтованої хімічної продукції традиційно була
спрямована на ринок країн СНД (42,2% у 2012 р.) і Росії зокрема (31,4% –
2012 р.). Введення в дію торгової частини Угоди про асоціацію Україна – ЄС
призвело до припинення дії режиму вільної торгівлі з Російською Федерацією.
Ряд товарів, які складають основу хімічного експорту до Російської Федерації,
нині підпадає під дію обмежувального Закону РФ щодо українських товарів, а
значить умови виходу на російський ринок для них стали більш жорсткими. Це
– продукти неорганічної хімії, органічні хімічні сполуки, добрива, полімерна
продукція, гумові вироби.
Досліджуючи проблеми та можливості реалізації хімічної продукції на
зовнішніх ринках, слід зазначити, що, безумовно, конфлікт із Російською
Федерацією став вагомим чинником скорочення хімічного експорту, негативну
роль відіграє і втрата хімічних підприємств Донбасу і АР Крим. В умовах
скорочення товарного експорту до Російської Федерації українські промисловці
шукають альтернативні напрями експорту, які б дозволили мінімізувати втрати
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та змінити географію промислових ринків збуту. Основні засади для
формування великого економічного простору за участю України, як об’єкту
міжнародної юрисдикції, прописані у низці міжнародних угод, які надали
можливості для адаптації до вищого рівня конкуренції.
Підписання Угоди про асоціацію з ЄС та створення поглибленої та всебічної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС забезпечує спрощення торговельного режиму України і відкриває нові можливості для розвитку експортного
потенціалу вітчизняних підприємств. Оскільки Угода про асоціацію/ПВЗВТ з
ЄС передбачає скасування митних тарифів, лібералізацію сфери послуг, вільний рух факторів виробництва, послаблення нетарифних бар’єрів, її імплементація мала б сприяти не тільки розширенню експортного ринку, але й активізації процесів обміну технологіями для модернізації вітчизняних підприємств.
Згідно Угоди про асоціацію/ПВЗВТ з ЄС тарифні ставки щодо українських товарів перебувають на досить низькому рівні і не можуть бути основною перешкодою для доступу українських хімічних товарів на ринки ЄС. Українська
хімічна продукція імпортується в ЄС за загальним ввізним митом 5-6,5% від
митної вартості, яке, за умовами Угоди, поступово має бути суттєво знижене і
відмінене. З 2016 р. на більшість хімічних товарів вже встановлені нульові ставки ввізного мита, хоча й зберігаються імпортні мита на добрива (сечовина –
1,5%, сульфат амонію, калію та деякі змішані добрива – 3,8%) та на шинну
продукцію – 7,5-8,3%.
У своїй торговельній практиці ЄС широко застосовує тарифи режиму
найбільшого сприяння та тарифні преференції. Європейський союз відкрив
перед українськими виробниками «вікно можливостей» іще із запровадженням
автономного преференційного торгового режиму для українських товарів, який
був введений з 23 квітня 2014 р., згідно Регламенту Європейського Парламенту
та Ради ЄС №374/2014 «Про скорочення або скасування митних зборів на
товари, що походять з України». Але очікуваного зростання експорту хімічної
продукції на європейські ринки не відбулося.
Безмитний експорт в ЄС для промислової продукції та гармонізація
тарифного регулювання, безумовно, є позитивними для України сторонами
Угоди, проте антидемпінгові розслідування та спеціальні заходи, що
застосовуються країнами до різних товарних груп взаємного імпорту, також є
важливими компонентами торговельного режиму між Україною та ЄС.
Відкривши свій ринок аміачної селітри для продукції з України, що сталось з
відміною у 2012 р. дії обмежувального мита на неї, Євросоюз зробив крок до
визнання української селітри конкурентоспроможною на своєму ринку. Проте,
ще з 2010 р. ЄС застосував 6 антидемпінгових заходів до України, чотири з
яких і досі діють (зокрема, це стосується суміші нітрату амонію та карбаміду).
Водночас в ЄС існує серйозний захист своїх ринків і своїх виробників
імпортними квотами на добрива.
Для України станом на кінець 2017 р. важливим стає вплив на торгівлю
заходів, що вживаються державами з метою реалізації екологічних принципів,
найбільш поширеними серед яких є: екологічні податки; екологічні субсидії і
правила закупівель; екологічні технічні стандарти (найбільш яскравим
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прикладом є технічний регламент ЄС, який запроваджує нову систему
реєстрації, оцінки та авторизації хімічних речовин (REACH) 1 ; заборони на
торгівлю або карантини (санітарні та фітосанітарні заходи); екологічне
маркування тощо.
Певною перешкодою до збільшення торгівлі між Україною та ЄС є
політика стандартів. Невідповідність міжнародним стандартам української
хімічної продукції робить її неконкурентоспроможною на зовнішніх ринках.
Особливо це стосується представників малого та середнього бізнесу України,
для яких виникли складності щодо виконання приписів та процедур REACH.
Усуненню технічних бар’єрів у торгівлі сприятиме поступова (до 2020 р.)
гармонізація вітчизняного законодавства у сфері технічного регулювання,
стандартів та оцінки відповідності із європейським. Зважаючи на необхідність
практичної імплементації в Україні екологічного та технічного законодавства
ЄС у сфері обігу хімічної продукції на внутрішньому ринку України, стає
важливим запровадження таких заходів:
1) прискорити адаптацію вітчизняної системи технічного регулювання
до європейського законодавства через впровадження регламентів REACH, CLP.
Сьогодні в Україні проводиться реєстрація продукції відповідно до Регламенту
REACH (Регламент ЄС №1907/2006) про хімікати, який передбачає обов’язкову
реєстрацію, оцінку та авторизацію виробництва та імпорту до ЄС 30 тис. видів
хімічних субстанцій, напівфабрикатів та полімерів. З 01.06.2018 р. правила, що
визначаються законодавством REACH, впливатимуть на торгівлю майже усіма
видами хімічних субстанцій, що може створити певні перепони на шляху
наших товарів до ЄС;
2) забезпечити розроблення технічних регламентів (ТР) на хімічну
продукцію, гармонізованих із Регламентами та Директивами ЄС відповідно до
Плану розроблення технічних регламентів до 2020 р., зокрема, прискорити
розроблення технічних регламентів щодо безпечності хімічної продукції,
безпеки добрив, хімічних засобів захисту рослин. Стан гармонізації технічних
регламентів із регламентами ЄС нині є незадовільним, зокрема: ТР мийних
засобів – діє чинний техрегламент, розроблений з урахуванням Регламенту №
648/2004 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 31 березня 2004 р. про
мийні засоби; регламент не гармонізований з REACH; ТР Упаковка та відходи
упаковки – мав бути розроблений до кінця 2016 р., його схвалення можливе
після прийняття Закону про упаковку та відходи упаковки (проект Закону від
05.02.2016 р. № 4028); ТР Добрива, ТР Пестициди і агрохімікати, ТР
Лакофарбові матеріали – національні техрегламенти відсутні; ТР щодо
безпечності хімічної продукції не гармонізований з REACH; Реєстр хімічних
речовин не гармонізований з європейським технічним регламентом REACH;
3) забезпечити повну гармонізацію національного технічного
законодавства з європейським у сфері обігу добрив.
Завдяки приєднанню України до Угоди СОТ про державні закупівлі
(WTO GPA) для українських підприємців стало реально отримати доступ до
державних тендерів за кордоном. Відкриття для українського бізнесу доступу
до світових ринків державних закупівель створює додаткові можливості для
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експорту промислових товарів. Водночас, привертає до себе увагу взагалі
досить низький рівень здатності українських підприємств за виробничими
можливостями брати успішну участь у конкуренції за державні контракти на
зарубіжних ринках.
Законодавство України у сфері публічних (державних) закупівель
ґрунтується на таких документах: Угода про асоціацію Україна – ЄС;
Директива 2014/24/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС 26 лютого 2014 р.
про державні закупівлі; Стратегія реформування системи публічних закупівель
(«дорожня карта»); Закон України «Про публічні закупівлі» (редакція від
06.11.2017 р., №922-19). Важливо, що згідно статті 152 Угоди про асоціацію
Україна – ЄС та Директиви 2014/24/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС
26 лютого 2014 р. про державні закупівлі, Україна зобов’язана до 2019 р.
впровадити в систему закупівель на законодавчому рівні вимоги, які
забезпечать більшу інтеграцію екологічних і соціальних критеріїв на основі
відповідних стандартів до виконавців контрактів або до закуповуваних для
державних потреб товарів. Це передбачає встановлення:
- стандартів підтвердження якості продукції, методів управління
господарською діяльністю, критеріїв екологічного виробництва;
- спеціальних умов публічної закупівлі товарів, які закуповуються з
метою підтримки зайнятості соціально незахищених осіб, інвалідів;
- умов інтеграції соціальних та екологічних стандартів, вимог до
виконавців контрактів або до продукції, що закуповується для державних
потреб;
- стандартів підтвердження якості продукції та міжнародних стандартів
екологічного маркування тощо.
Пріоритетними категоріями продукції щодо впровадження вимог
Директиви 2014/24/ЄС є продукти тонкої та побутової хімії (лакофарбові
матеріали, мийні засоби, теплоізоляційна продукція), до якої, у першу чергу,
пред’являються вимоги екологічних критеріїв (вміст небезпечних речовин,
ступінь біорозкладання ПАР, обмеження щодо кількості фосфоровмісних
сполук тощо).
Завдяки ратифікації Угоди СОТ про державні закупівлі та перспективам
створення єдиної системи eGPA з’явиться можливість вирішити проблеми з доступом до інформації представників МСБ та надати їм можливості для виходу
на європейські ринки. Такий підхід повинен забезпечити сталість закупівель у
державному секторі економіки. Упровадження такого підходу безперечно
вплине і на поступове збільшення попиту на екологічно сертифіковану продукцію в Україні.
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ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України»
ВПЛИВ ЧЛЕНСТВА В СОТ НА СТАН МАШИНОБУДУВАННЯ
УКРАЇНИ
Актуальним залишається питання впливу зовнішніх умов розвитку,
зокрема членство України в СОТ, на функціонування вітчизняного
машинобудування. Саме від частки високотехнологічної машинобудівної
продукції в експорті залежить, багато в чому, статус країни та її місце в
міжнародних економічних інтеграційних процесах.
Світовий досвід підтверджує, що підприємства машинобудування є більш
вразливими до лібералізації зовнішньоторговельних умов, пов’язаних із
вступом до торговельно-економічних економічних об’єднань. В першу чергу,
це пов’язано з більшим, у порівнянні з іншими галузями, терміном окупності
інноваційних проектів, труднощами переорієнтації на нових споживачів з
огляду на необхідність забезпечувати відповідність продукції технічним
стандартам, які є прийнятими в різних зарубіжних країнах, складністю
впровадження змін в технологічний процес, дотримання умов екологічної
безпеки продукції тощо.
Для ринку машинобудування України характерна зростаюча експортна
орієнтація, яка у 2016 р. склала 95,3% виробництва та значна
імпортозалежність по комплектуючим та високотехнічним видам продукції. В
2016 р. експорт машинобудування склав 4,34 млрд. дол. США, що менше
минулорічного показника на 9,2%. Так, у загальній структурі експорту
продукції машинобудування зросла частка до країн ЄС з 42,3% до 49,3%
(2016 р.), Азії 13,1% до 13,2%, одночасно зменшуючись до країн СНД з 38,6%
до 31,4%, Африки 2,8% до 2,7%, Америки з 2,9% до 2,5%. Після вступу до СОТ
структура експорту з України у розрізі товарних груп змінилась таким чином:
залишилась вагомою частка групи 84 – реакторів ядерних та ін. (36%);
показники гр. 85 зросли і в натуральному, і у відносному виразі – до 47,9%;
частка інших груп досить невелика і через разовий характер поставок
коливається по рокам (рис. 1). Найбільш ємними позиціями у зовнішній
торгівлі продукцією машинобудування є насоси, проводи, двигуни
турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни. Однак в останні кілька
років спостерігається розширення асортименту торгівлі за видами продукції
машинобудування, хоча обсяги їх експорту залишаються досить незначними.
Водночас, зростає залежність виробництва від імпорту машинобудівної
продукції (2,5 рази). Це відбувається передусім через низький технологічний
рівень вітчизняного виробництва. Так, імпорт продукції машинобудування у
2016 р. досяг 98,2% від загального споживання продукції галузі, а саме
11,4 млрд. дол. США.
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Рис. 1. Структура експорту машинобудівної продукції з України, %
Гіпотетично вступ до СОТ надав для України такі можливості, як: інтеграція до міжнародної економіки, створення правових засад для стабільного і
передбачуваного ведення бізнесу, міжнародної торгівлі та доступ до міжнародного механізму вирішення торгових суперечок; створення більш сприятливішого клімату для іноземних інвестицій; розширений вибір товарів і послуг для
споживачів. Але наша держава досі не в змозі використати весь доступний набір інструментів для просування та захисту національних інтересів. Зараз українські виробники можуть використовувати торгові розслідування, що дозволяють захистити національних виробників від недобросовісного демпінгового імпорту (антидемпінгові розслідування) або нелегітимного субсидованого
імпорту (антисубсидиційні розслідування), а також від зростання імпорту (захисні (спеціальні) розслідування). Проте, не дивлячись на імпортну експансію,
вони використовують ці інструменти досить неактивно.
Україна зарезервувала право на перегляд обмежень, зафіксованих у Розкладі поступок та зобов'язань України, в рамках угод СОТ у наступному періоді
до 2017 р. Тимчасові поступки для України в СОТ планується отримати з використанням механізму звільнення від зобов'язань відповідно статті ХХ «Загальні
винятки», статті ХХІ «Винятки з міркувань безпеки», статті ХІІ «Обмеження
для збереження рівноваги платіжного балансу» тощо. По відношенню до машинобудівних товарів цей перегляд може стосуватися 448 позицій, діючі ставки ввізного мита яких були менші зв’язаної ставки ввізного мита в СОТ, що
формально в умовах імпортної експансії могло слугувати причиною перегляду
ставок. Та ці імпортні товари застосовуються в модернізації та технологічному
переоснащенні комунальних систем підприємств і населення; трикотажної та
галантерейної галузей; відносяться до засобів праці й устаткування для переробки сировини. І в більшості випадків аналогічну за якістю імпортозамінну продукцію вітчизняні підприємства не виробляють. Про це свідчить аналіз величи53

ни експорту-імпорту та інформація щодо диверсифікації поставок або залежності від постачальників.
Так, на ринку обладнання для технологічного переоснащення легкої
промисловості (код 8447900000, 8449000000), металургійної (код 8455900000) –
зазначені позиції – критичний імпорт для якого ввізні мита підвищувати
економічно недоцільно.
По позиціям 8459-8463 питання доцільності підняття ввізного мита
потребує більш детального обґрунтування в розрізі вітчизняних виробників і
порівняння аналогів їх верстатів, оскільки за даними зовнішньоекономічної
діяльності є вірогідність необхідності захисту внутрішнього ринку.
Стосовно залізничних вагонів та локомотивів (коди 8601-8607) державна
політика повинна спрямовуватись на розширення внутрішнього ринку (зокрема
через формування державного замовлення на рухомий склад для пасажирських
і вантажних перевезень, локомотивного парку та їх ремонту і обслуговування).
Зокрема, рухомий склад найбільшого власника вагонів «Укрзалізниці» на
сьогоднішній день зношений на 90%, тому планується у 2017 р. купити
9000 вагонів, протягом п'яти років профінансувати модернізацію і закупівлю
рухомого складу більш ніж на 108 млрд. грн. Відповідно є потреба в митному
захисті вітчизняних виробників та програмах залучення іноземних інвесторів
через локалізацію виробництв. Також, враховуючи критичну залежність по
імпорту майже всіх позицій (крім 86050000) від держави-агресора Росії,
необхідно, щоб мито справило захисну функцію, призвело до
імпортозаміщення.
Значна частина цих товарів є комплектуючими, проміжною продукцією і
може використовуватися для виробництва продукції з високою доданою
вартістю на вітчизняних підприємствах, тобто підвищувати ставки ввізного
мита на продукцію, що не виробляється в Україні або виробництво якої є
незначним або недоцільним. Тобто підвищення ввізного мита може негативно
вплинути на цінову конкуренцію готової продукції. На жаль, за відсутності
даних про ціни на внутрішньому ринку, говорити про регулятивну функцію
ввізних мит недоцільно.
У цьому контексті антидемпінгове, антисубсидиційне, спеціальне
розслідування є одним з кількох інструментів, до якого можуть звернутися
вітчизняні товаровиробники для захисту від недобросовісної торговельної
практики (конкуренції). Разом із цим, застосування вищезазначених заходів
може мати вплив як на споживачів, так і на користувачів імпортної продукції.
Нещодавно Мінекономрозвитку розробило проекти законів України про
внесення змін до механізму застосування інструментів торговельного захисту
від демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту з інших країн, митних
союзів та економічних угруповань. Законопроекти регулюють засади і порядок
порушення та проведення антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних
розслідувань, також застосування відповідно антидемпінгових, компенсаційних
та спеціальних заходів.
За період 2013-2017 рр. відповідно до звернень вітчизняних
товаровиробників було порушено 18 торговельних розслідувань щодо
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імпортної продукції, і за це же період було застосовано/продовжено дію
17 захисних заходів. Будуть продовжені антидемпінгові заходи щодо
імпортерів в Україну стрілочних переводів (код УКТЗЕД 8608 00 10 00), термін
дії яких подовжено до 11. 2019 р. Причому ставка антидемпінгового мита
різниться по виробникам: для ТОВ «Муромська стрілочна компанія» –
експортера стрілочних переводів, вироблених ВАТ «Муромський стрілочний
завод» у розмірі – 13,44%, розмір ставки для інших експортерів становить
59,4%. А також антидемпінгові заходи стосуються поставок з Китайської
Народної Республіки ламп розжарювання електричних (код УКТЗЕД 8539 22
90 10). Причому в 2013 р. термін дії заходів подовжено на 5 років і остаточне
антидемпінгове мито встановлено у розмірі 74,63%. Ще однією формою
захисту внутрішнього ринку є використання компенсаційного мита з метою
поставити у рівні умови внутрішні та імпортні товари шляхом компенсації
різниці в цінах. До машинобудівної продукції ці заходи застосовувались у
2016 р., а саме легкових автомобілів (код УКТЗЕД 8703) з РФ. До 2021 р.
встановлено остаточне компенсаційне мито у розмірі – 17,66%, для ТОВ
«Соллерс – Далекий Схід» у розмірі 17,66%; для ВАТ «АвтоВАЗ» у розмірі –
14,57%; для інших виробників у Російській Федерації – 10,41%. І навпаки, як
відповідач Україна бере участь у 13 торговельних суперечках, зокрема щодо
певних видів пасажирських автомобілів, позивач – Японія.
Слід зазначити, що розвинені країни, такі як ЄС і США, не практикують
застосування захисних заходів. І на це є просте пояснення – їх ринки і так
достатньо захищені високими митами та іншими перешкодами, застосування
яких їм дозволено у рамках умов вступу до СОТ. Ці країни вважають за краще
захищатися від недобросовісної конкуренції у вигляді наявності демпінгу або
надання субсидії.
Опираючись на вищезазначене, ми вважаємо, що передумови успішного
функціонування галузі машинобудування лежать в області: 1) удосконалення
чинного законодавства щодо можливості проведення захисних процедур на ринку; 2) проведення слухань та консультацій для товаровиробників; 3) впровадження механізму публічних закупівель в рамках СОТ; 4) формування державного
замовлення на продукцію вітчизняних підприємств машинобудування; 5) забезпечення підписання ф’ючерсних контрактів між аграріями та вітчизняними
виробниками відповідної техніки; 6) передбачення коштів в державному бюджеті на здешевлення кредитів та визначення відповідного механізму кредитної
підтримки; 7) розробки заходів щодо регулювання імпорту автомобілів, мобільних телефонів, аграрної техніки в рамках механізмів СОТ. Також необхідно
прийняти рішення, які спрямовані на стимулювання внутрішнього виробництва,
тобто: дотримання контролю за якістю імпортованих товарів в процедурах її
сертифікації та ідентифікації; запровадження електронного декларування імпорту; максимальної уніфікації оподаткування імпорту; декларування імпортного
товару по його ринковій вартості; надання можливості сплати попереднього
мита у формі гарантування.
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ІНСТИТУЦІЙНА ОСНОВА МАКРОПРУДЕНЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
У КРАЇНАХ ЄС
Одним з перспективних напрямків роботи ВТО в рамках її основних
функцій є співпраця з іншими міжнародними організаціями та національними
урядами з метою об’єднання та координації систем регулювання світових
фінансів. Питання необхідності проведення змін у системі фінансового
регулювання та контролю передусім на наднаціональному рівні, яке
актуалізувалося після фінансових потрясінь у 2007-2010 рр., насамперед було
зумовлено зростанням кількості та обсягу транскордонних операцій,
кардинальним посиленням ролі транснаціональних фінансових організацій, що
в сукупності приводить до принципово іншого рівня взаємозалежності країн на
світовому ринку капіталу. Глобалізація фінансових ринків природним чином
потребувала глобалізації регулювання і нагляду, що власне і дало поштовх до
створення нових наглядових фінансових інститутів.
При цьому можна виділити два рівні, на яких впроваджуються такі
інститути: світовий рівень і рівень окремих регіональних об’єднань, що
відрізняється підвищеним ступенем інтеграції національних економік і
національних фінансових ринків. На абсолютно глобальному рівні було
створено новий міжнародний орган (у квітні 2009 р.) – Раду з фінансової
стабільності (РФС, Financial Stability Board), яка фактично стала наступником
Форуму з фінансової стабільності, і завданням якої, в тому числі, є розвиток
нових форм і підходів для поглиблення співпраці між національними та
міжнародними фінансовими і наглядовими органами з метою забезпечення
стабільності міжнародного фінансового середовища.
Процес впровадження елементів наднаціонального регулювання і нагляду
на рівні окремих регіональних об’єднань країн найбільш глибоко просунувся в
рамках Європейського Союзу, оскільки країни ЄС відчули на собі не тільки
наслідки глобальної фінансової кризи, але й європейської кризи суверенних
боргів. Зокрема, йдеться про створення нової Системи фінансового нагляду в
ЄС (ЄСФН; European Systemof Financial Supervisors, ESFS), закріпленої
кількома Регламентами від 24 листопада 2010 р. (№1092/2010, №1093/2010,
№1094/2010, №1095/2010, №1096/2010, Директива №2010/78/ЄС).
Інституційну структуру для реалізації макропруденційної політики в ЄС в
цілому можна вважати доволі складною, адже складається вона з сукупності
органів на різних рівнях, зокрема:
• в рамках ЄС основним органом макропруденційного нагляду над фінансовою системою визнано Європейську Раду системних ризиків (ЄРСР), яка тісно співпрацює із європейськими наглядовими органами та Об’єднаним комітетом європейських наглядових органів;
• на національному рівні держави-члени створили свої органи, відповідальні за макропруденційну політику, і рекомендації яких носять більш зо56

бов’язуючий характер, ніж ЄРСР, що в принципі є закономірним, адже різниця
у бізнес- та фінансових циклах серед країн-членів вимагає застосування макропруденційних заходів різної «сили»;
• банківське регулювання, тобто пакет «CRD IV/CRR», який набрав чинності в січні 2014 р. передбачає імплементацію нових макропруденційних інструментів, які можуть бути активізовані на національному рівні з різними
процедурами консультацій на рівні ЄС. На ЄРСР покладена координаційна функція у активації деяких з цих нових макропруденційних інструментів CRD
IV/CRR;
• відповідно до Єдиного наглядового механізму (Single Supervisory
Mechanism – SSM) Європейський центральний банк наділений специфічними
макропруденційними повноваженнями в межах банківського союзу, суть яких
полягає у нагляді за найбільшими і найважливішими європейськими фінансовими інститутами.
Таким чином, в інституційному аспекті імплементація макропруденційної
політики в ЄС забезпечується кооперацією та координацією багатьох органів на
різних рівнях (ЄРСР на рівні ЄС, ЄЦБ/SSM на рівні банківського союзу,
національними макропруденційними органами на рівні держав-членів).
Процедури активації нових макропруденційних інструментів іноді є
обтяжливими, що відображає необхідність підтримувати гнучкість на
національному рівні, обмежуючи негативні наслідки транскордонного впливу
на сусідні країни та захист єдиного ринку.
В законодавчому аспекті реалізація макропруденційної політики
здійснюється шляхом прийняття єдиного кодексу правил для всіх фінансових
установ в межах ЄС. Його основу становить так званий CRD-IV Package – пакет
законодавчих заходів, який включає Директиву про вимоги щодо достатності
капіталу (Capital Requirements Directive, CRD-IV) і Регламент достатності
капіталу (Capital Requirements Regulation, CRR-IV). Цей пакет документів
замінює чинні на той час Директиви ЄС про вимоги до капіталізації (2006/48 та
2006/49) Директивою та Регламентом (інколи ще називають Положенням)
Регламент містить деталізовані пруденційні вимоги до кредитних установ та
інвестиційних фірм, а Директива охоплює питання попередніх Директив про
вимоги до капіталу у тій частині, де положення ЄС потребують транспозиції
країнами-членами у спосіб, зручний для їхнього регулятивного середовища.
Дані законодавчі акти базуються на нових стандартах Базеля ІІІ, які схвалені
країнами-членами Базельського комітету, в тому числі країнами ЄС, у 2010 р.
Таким чином, ЄРСР є основним органом, який відповідає за реалізацію
макропруденційної політики в ЄС, і в рамках своїх повноважень забезпечує
сигнали раннього попередження загальносистемних ризиків і дає рекомендації
щодо впливу на них. ЄРСР тісно комунікує із ЄЦБ, національними
центральними банками, європейськими наглядовими органами та Об’єднаним
комітетом європейських наглядових органів, відображаючи тим самим макропруденційну систему фінансового нагляду в ЄС. В законодавчому аспекті,
реформа регулювання фінансового сектора в ЄС постає як багаторівневий
процес, який спирається на єдині міжнародні стандарти, що розробляються
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глобальними організаціями (глобальний рівень), директиви і регламенти
наднаціональних інститутів ЄС (Європейський регіональний рівень),
законодавчі акти національних фінансових регуляторів, що враховують логіку
перших двох рівнів. Відповідно, законодавчою основою макропруденційного
регулювання в ЄС є єдиний кодекс правил для всіх фінансових установ ЄС –
CRD-IV Package, який включає Директиву про вимоги щодо достатності
капіталу (Capital Requirements Directive, CRD-IV) і Регламент достатності
капіталу (Capital Requirements Regulation, CRR-IV), а також вводить правила і
принципи корпоративного управління і внутрішньобанківського ризикконтролю в бік посилення відповідальності менеджменту і наглядової ради
банків. Отже, проведення скоординованої макропруденційної політики з метою
протидії системним ризикам на єдиних інституційних засадах в межах ЄС
розглядається як один із напрямків координації систем регулювання
міжнародних фінансів, який фактично входить до компетенції міжнародних
організацій, в тому числі ВТО.
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СОТ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ
Через зростання обсягів споживання електроенергії майже всіх країн
світу електромережеві компанії стикаються з такими однаковими проблемами:
використанням устаткування, яке вже вичерпало свій ресурс (бiльшiсть мереж
електрифікованого світу побудовано ще в 50–70-х рр. ХХ ст.), становить
загрозу для надійності та безпеки інфраструктури електропостачання;
зростанням пікових навантажень, відповідним збільшенням потужностей
передавальних мереж; ускладненням управління потоками енергії в класичній
мережі через перехід на розподілену генерацію електроенергії; відсутністю
підтримки регулюючими органами підвищення тарифів. Усі названі тенденції
ведуть до кардинальної зміни традиційної моделі розподілу електроенергії.
Європейська електроенергетична галузь переходить від регульованої структури
з вертикально інтегрованими енергокомпаніями до дерегулювання,
лібералізації та організації регіональних ринків. Як вважають європейські
експерти, модернізація не буде пов'язана з проривами в області технології, а
відбуватиметься через ефективне впровадження та використання технологічних
процесів, які вже розроблені, або ж знаходяться на останній стадії розробки.
В ЄС прийнята нова платформа енергозабезпечення European Technology
Platform Smart Grids, яка передбачає створення
інтегрованої системи
енергопостачання за рахунок поступового підвищення рівня децентралізації
енергозабезпечення на основі розподіленої генерації та Smart-технологій. Це
комплекс організаційно-технічних заходів, основними компонентами якого є
інтелектуальна вимірювальна система, автоматизований розподіл електроенергії
і управління збоями, автоматизація підстанцій і розподільчих мереж, управління
активами підприємства, передбачає величезну кількість енергетичних послуг та
дозволить досягати цільових показників діяльності енергокомпаній, не
проводячи масштабної реновації основних фондів. Фахівці країн ЄС вважають,
що необхідно продовжувати дослідження, спрямовані на вирішення технічних,
економічних і управлінських питань.
Важливим напрямком розвитку української електроенергетики,
визначеним Енергетичною стратегією України на період до 2035 р., є інтеграція
ОЕС України в об’єднання енергосистем європейських країн. Процес
розширення континентальної європейської енергосистеми ENTSO-E за рахунок
приєднання ОЕС України був ініційований у 2006 р. (на той час – UCTE).
Синхронна робота ОЕС України з європейською системою ENTSO-E стане
вагомою складовою зміцнення енергетичної безпеки країни. В разі об’єднання
енергосистем важливою перевагою буде також можливість доступу до
наукового та технічного потенціалу європейського енергетичного сектору.
Одним з найважливіших кроків до повної інтеграції української енергосистеми
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в енергетичний простір ЄС буде узгодження українського енергетичного
законодавства з європейським.
В останні десятиліття розвиток інфраструктури електропостачання
характеризується виникненням цілого ряду факторів, що визначають
необхідність абсолютно нових підходів до її розвитку. Основні зовнішні
фактори включають [1, 2]: перехід до поєднання технологічної глобалізації і
регіональної енергетичної самозабезпеченості; зміна енергетичних стратегій в
провідних країнах в напрямку забезпечення енергетичної самодостатності;
реформування організації функціонування сектору, та електроенергетики в
цілому, в більшості країн світу; прискорений розвиток поновлюваних джерел
енергії; формування нового енергетичного укладу в провідних країнах світу, що
спирається на енергоефективні та «розумні» технології і приводить до
поступового зсуву до ринку енергетичних послуг і технологій; загальна
тенденція до рівня автоматизації процесів.
До внутрішніх факторів можна віднести такі: економічна нестабільність
та невизначеність умов розвитку; посилення взаємовпливу систем енергетики
та їхнього впливу на інші галузі економіки та системи життєзабезпечення;
посилення обмежень галузі на економічне зростання; старіння інфраструктури і
виробничих фондів в умовах зростаючих потреб внутрішнього ринку;
недостатні темпи технологічного енергозбереження; підвищення вимог до
прозорості системи взаємовідносин в галузі та ін. Ключовий внутрішній виклик
полягає в необхідності переходу до інноваційної моделі розвитку.
Для стимулювання внутрішнього ринку дозволено використання
механізмів СОТ для захисту, включаючи компенсаційні мита та інші захисні
заходи, а також СОТ механізми щодо стимулювання інноваційної та
інвестиційної активності, через проектне фінансування, субсидування НДДКР,
державні гарантії, лізинг устаткування тощо [3].
З метою зменшити технічні бар’єри у торгівлі встановлено єдині правові
та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування технічних
регламентів і процедур оцінки відповідності; приведено у відповідність до
вимог ЄС та СОТ національні вимоги щодо розроблення та застосування
технічних регламентів та оцінки відповідності; здійснюється поступовий
перехід від обов’язкової сертифікації продукції до системи оцінки відповідності.
У 2016 р. прийнято Закон України «Про технічні регламенти та оцінку
відповідності», яким встановлено єдині правові та організаційні засади
розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і процедур оцінки відповідності; здійснення оцінки відповідності до європейських вимог та
положень Угоди про технічні бар’єри в торгівлі СОТ; відміну централізованої
реєстрації сертифікатів відповідності в державній системі сертифікації. Також
протягом 2016 р. розпочато процес імплементації ратифікованої у 2015 р.
Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі. З 18.05.2016 р. Україна набула
статусу повноправної сторони Угоди СОТ про державні закупівлі, що дасть
можливість вітчизняним компаніям вийти на міжнародний ринок GPA (який
оцінюється у 1,7 трлн. дол. США) [4].
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СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТФОРМ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ
ЗАКУПІВЕЛЬ
З 1 серпня 2016 р. обов'язковою до застосування для всіх державних замовників при закупівлі від 200 тис. грн. для товарів і від 1,5 млн. грн. для робіт
стала електронна система державних закупівель ProZorro.
ProZorro – це електронна система, яка складається з центральної бази даних (ЦБД), яка зосереджена в руках держави і зберігає всі дані, що стосуються
публічних закупівель протягом 10 років (адмініструє ЦБД ДП «ПРОЗОРРО») та
майданчиків, через які здійснюється зв’язок замовників та учасників.
ProZorro – офіційний портал оприлюднення інформації про тендерний
процес в електронних публічних та державних закупівлях в Україні.
Електронна система ProZorro побудована за принципам відкритої
гібридної моделі (open source). Гібридна модель передбачає взаємодію
центрального державного модулю та комерційних майданчиків. У такому
випадку вся існуюча інформація в центральній базі даних транслюється через
майданчики, які відповідають за залучення та обслуговування клієнтів.
Система публічних закупівель ProZorro діє на основі нового Закону
України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами і доповненнями) та низки підзаконних актів.
Перевагою системи держзакупівель є те, що «всі бачать все», тобто по
закінченню тендера можна побачити всю інформацію стосовно поданих
пропозицій всіх учасників, рішень тендерної комісії, всі кваліфікаційні
документи, тощо. Інформація доступна через зручний модуль. Крім того, діє
принцип золотого трикутника, що полягає у взаємодії державної влади, бізнесу
та громадянського суспільства. Це дозволяє підтримувати високий рівень
довіри між основними стейкхолдерами.
Для реєстрації користувачів та взаємодії її з організаторами ProZorro використовує комерційні онлайн-майданчики. Да даний момент акредитовано 10
он-лайн майданчиків для здійснення різних видів держзакупівель: ПриватМаркет, SmartTender.biz, Zakupki.prom.ua, Zakupki.com.ua, Держзакупівлі онлайн,
Українська універсальна біржа, E-Tender, Brizol.net, Newtend, Public Bid і ще 1
майданчик APS Market, акредитований лише для допорогових закупівель.
Економія бюджетних коштів завдяки використанню системи електронних
державних закупівель ProZorro, що поширилися на всіх держзамовників з 1
серпня 2016 року, станом на 23 жовтня становила 32,73 млрд. грн. Відповідна
інформація опублікована в модулі бізнес-аналітики ProZorro. При цьому
загальна кількість проведених закупівель становила 1,21 млн., а середня
кількість учасників торгів – 2,38 на кожен тендер.
Найбільше тендерів в ProZorro провели Київська міська державна
адміністрація (понад 125 тис.), Міністерство інфраструктури (58 тис.),
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Дніпропетровська обласна державна адміністрація (41,5 тис.), а також
Маріупольська міська рада (30 тис.).
За повідомленням Мінекономрозвитку, прогнозується, що за підсумками
2017 р. використання ProZorro дозволить заощадити близько 50 млрд. грн.
Таким чином, основними перевагами системи є: економія бюджетних
коштів; викорінення і системне запобігання корупції; прозорість всього
тендерного процесу, неприпустимість дискримінації заявок, об'єктивна оцінка
тендерних заявок, простота і легкість застосування тендерних процедур,
перехід на електронний документообіг, повна звітність і аналіз всіх державних
закупівель, відкриті процедури прийняття рішень, приватні електронні
майданчики.
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АКТУАЛЬНІ МИТНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬОГО
АГРОПРОМИСЛОВОГО РИНКУ В УМОВАХ СОТ
У 2008 р. Україна приєдналася до Світової організації торгівлі (далі –
СОТ) – організації, однією з основних цілей діяльності якої є поступове зниження рівня тарифних та нетарифних бар’єрів у торгівельних відносинах між її
країнами-членами, у тому числі задля того, щоб країни, що розвиваються, мали
частку в зростанні міжнародної торгівлі, яка відповідає потребам їхнього економічного розвитку. Однак, існують випадки, коли задля забезпечення стійкого
розвитку національного господарства такої країни, для забезпечення укріплення позицій національного виробника і його потенціалу на міжнародному ринку,
буває доцільно дані бар’єри встановити або ж залишити їх на існуючому рівні
[1].
Нормативно-правове поле СОТ визнає можливість виникнення таких випадків і врегульовує це питання у наступних основних правових актах: Генеральній угоді з тарифів та торгівлі, Угоді про субсидії та компенсаційні заходи,
Угоді про технічні бар’єри у торгівлі, Угоді про захисні заходи; окрім того, важливою є спеціальна Угода про сільське господарство, що встановлює особливості застосування ГАТТ у відповідній сфері. Відповідно до цих документів,
виділяється ряд інструментів захисту внутрішнього ринку, серед яких для агропродовольчого ринку України найбільш актуальні наступні:
• імпортні митні ставки;
• технічні регламенти та нормативи;
• санітарні та фітосанітарні заходи;
• антидемпінгові, компенсаційні спеціальні та захисні заходи [2;3;4;5].
Класичним і найбільш поширеним способом захисту внутрішнього ринку
є підвищення імпортних тарифних ставок. У принципі, правила СОТ
передбачають можливості зміни зобов’язань, взятих країною при вступі до цієї
організації, особливо якщо таке право при вступі було зарезервоване (що
актуально для України) [7]. Оскільки три роки з моменту приєднання до СОТ,
протягом яких діє обмеження на користування таким правом, вже пройшли,
Україна може розпочати переговори з приводу зміни розміру тарифних ставок,
зафіксованих у розкладах тарифних зобов’язань, якими граничний рівень
тарифного захисту було встановлено значно нижчий, ніж у партнерів, особливо
через те, що у відповідності до згаданих вище розкладів, її тарифний захист є
нижчим за такий у інших країнах, не дивлячись на домінуючу у них тенденцію
до поступового зниження [8]. А з рис.1 видно, що в Україні ефективна середня
зважена імпортна митна ставка на агропродовольчу продукцію є помітно
нижчою, ніж в таких країнах як Аргентина та Китай, до того ж цим країни за
період 2008-2015 рр. вдалося посилити тарифний захист, особливо Аргентині,
де за зазначений період ця митна ставка зросла з 1,86% до 6,29% (в Україні
знизилась з 5,37% до 3,87 %).
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У світлі посилення євроінтеграційних процесів, зокрема, варто ввести
загальні захисні заходи на тарифні лінії 0203290000 «Морожена свинина інша»,
0206000000 «Їстівні субпродукти великої рогатої худоби, свиней. овець, кіз,
коней. віслюків, мулів або лошаків, свіжі. охолоджені або морожені»,
0209000000 «Сало без пісних частин, свинячий жир та жир свійської птиці» [9].
Недоліком застосування цього інструменту, при загальній його
ефективності, є те, що процедура такого узгодження та визначення
компенсаційних поступок основним заінтересованим країнам-торгівельним
контрагентам займе значний проміжок часу, що може зробити застосування
таких заходів неактуальним на момент імплементації.

Рис.1. Ефективна середня зважена імпортна митна ставка на агропродовольчу
продукцію у окремих країнах-членах СОТ у 2008-2015 рр.(%)
Джерело: wits.worldbank.org

Технічні регламенти та нормативи, а також санітарні та фітосанітарні
заходи формально покликані захищати національні ринки та їхніх споживачів
від небезпечної продукції, проте на практиці використовуються і у суто
протекціоністських або політичних цілях. Яскравим прикладом є санкції
Російської Федерації проти вітчизняної молочної продукції кількарічної
давнини, а також обмеження на імпорт окремими виробниками кондитерської
продукції до цієї держави [8]. Однак, до використання цього інструменту
необхідно ставитися з обережністю – правилами СОТ передбачені процедури
оскарження таких обмежень, до яких, зокрема, вдавалася й Україна, хоча й
процес розгляду таких скарг є значно розтягнутим у часі і не зупиняє дію таких
обмежень.
Антидемпінгові мита, що через свій особливий статус виділяються у
окрему категорію, є найпоширенішим у СОТ механізмом надзвичайного
захисту внутрішнього ринку у кризові періоди: у період з 1995 по 2016 р.
країнами-членами СОТ було ініційовано 5286 антидемпінгових розслідувань,
3405 з яких завершилися прийняттям рішення про введення антидемпінгового
мита [10]. Наслідки застосування таких мит по суті своїй є аналогічними
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запровадженню або підвищенню тарифної ставки на імпорт продукції – цінова
конкурентоспроможність національного виробника на внутрішньому ринку
підвищується, проте ціною збільшення вартості імпорту для вітчизняних
споживачів. Перевагою антидемпінгового мита, при значній ситуаційності його
застосування, є те, що воно застосовується не до всіх джерел імпорту, а до
конкретної країни, що дозволяє уникнути суттєвого зменшення імпортної
продукції на внутрішньому ринку, якщо таке є необхідним.
Іншим особливим видом мита виступає компенсаційне, що
впроваджується у відповідь на субсидування у країні-експортері певної
продукції (що є особливо актуальним, враховуючи, що агропродовольчий
сектор у більшості країн є одним найбільших об’єктів субсидіювання).
Оскільки системи субсидування сільського господарства у багатьох розвинених
країнах не підпадають під визначення специфічних або нелегітимних,
компенсаційні заходи історично вживаються набагато рідше. Так, у період з
1995 по 2016 р. державами-членами СОТ було ініційовано 445 компенсаційних
розслідувань, 240 з яких вилилися у прийняття рішення про застосування
компенсаційних мит [11]. Як і у випадку з антидемпінговим митом, даний
інструмент може використовуватися у політичних цілях і сприймається
партнерами негативно, тому при прийнятті відповідних рішень необхідно
готувати адекватну та вичерпну доказову базу.
У поєднанні з активною державною політикою у сфері стимулювання
вітчизняних виробників агропродовольчої продукції, такі заходи значно
сприятимуть покращенню торгівельному балансу Україні і відкривають
потенціал для імпортозаміщення окремих видів агропродовольчої продукції, що
можуть створюватися в Україні, але не розвиваються через цінову конкуренцію
з боку імпортерів.
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ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ГЛОБАЛЬНІ
РИНКИ В УМОВАХ СОТ
INCREASING THE INTEGRATION OF UKRAINIAN
WOODWORKING INDUSTRY INTO THE GLOBAL MARKETS
IN THE CONDITIONS OF THE WTO
Сьогодні формування глобальних ринків змінює пріоритети розвитку
багатьох індустрій, в тому числі в деревообробної промисловості. Враховуючи
посилення впливу інтеграційних процесів на розвиток національного
господарства, вирішення проблем доступу на зовнішні ринки та усунення
зовнішніх обмежень щодо українського експорту є надзвичайно важливим для
реалізації величезного потенціалу, яким володіє сучасна деревообробна
промисловість, а також для збереження вже наявних позицій на зовнішніх
ринках і подальшого нарощування експорту.
Умови торгівельно-економічного співробітництва, визнані Світовою
організацією торгівлі (СОТ), передбачають дотримання принципу вільного
переміщення товарів та лібералізації торгівлі. Це вимагає адаптації
національних законів та їх заміни єдиним набором світових правил, що
дозволяє знизити витрати та спростити експортну діяльність для компаній,
бажаючих вести торгівлю в інших країнах-членах СОТ.
Деревообробна галузь є однією з найбільш динамічних галузей
переробної промисловості в Україні, що обумовлено не тільки внутрішніми
можливостями (природні ресурси), а й зростаючим попитом на продукцію з
деревини на внутрішньому і зовнішньому ринках. До того ж глобальні тренди в
сфері використання відновлюваної енергії та розвиток сектора житлового
будівництва з екологічних матеріалів, модернізація інфраструктури міст також
сприяють зростанню попиту на продукцію з деревини.
Привабливість глобальних ринків підтверджується зростаючими
обсягами торгівлі. У 2016р. загальний світовий експорт продукції
деревообробної промисловості складав 364,02 млрд дол. США, тоді як експорт
продукції деревообробної промисловості України – 1,67 млрд дол. США, що
становить 0,46% від світового експорту продукції деревообробної
промисловості (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Частка України у світовому експорті продукції деревообробної
промисловості (2012 – 2016 рр.)
Незважаючи на скорочення українського експорту продукції з деревини
з 0,6% у 2013р. до 0,46% у 2016 р., позитивним вважаємо уповільнення темпів
його падіння.
Розширення експортоорієнтованості української деревообробної
промисловості сьогодні називають «вікном можливостей для української
деревообробки»: за даними «Forest Products Annual Market Review» у 2016 році
українське споживання твердих порід деревини відновлюється, що сприяло
збільшенню експорту пиломатеріалів у 2016 році на 8,7% до 475 тис. м3.
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Рис. 2. Частка товарів, що експортується Україною, у світовому експорті
товарів деревообробної промисловості за 2012 – 2016 рр.
Україна має значні конкурентні переваги розвитку деревообробної галузі,
що підтверджують дані Світового банку (рис. 3). Це такі вагомі чинники як:
якісна робоча сила, потужні сировинні запаси, вдале географічне розташування,
що дозволяють говорити про перспективи розвитку деревообробної
промисловості.
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Рис. 3. Порівняльні конкурентні переваги деревообробної галузі України
Джерело: побудовано за даними Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Compare/country/UKR/indicator/RCA/partner/WLD/product/4
4-49_Wood/country/WLD;/show/data

Вступивши у 2008 р. до СОТ українські деревообробники отримали
доступ до ринків більш як 160 країн (рис. 4).
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Рис. 4. Географічна диверсифікація українського експорту продукції з деревини
за 2012-2015 рр.
Умови
доступу
продукції
деревообробної
промисловості
до
міжнародного ринку в рамках СОТ містять низку правил та процедур, таких як:
фітосанітарні заходи, сертифікація, гарантія законності та заборони експорту
лісу-кругляку, що показано на рис 5.
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Рис. 5. Зобов'язання української деревообробної промисловості стосовно
дотримання положень угод СОТ
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Системи сертифікації сировини можна систематизувати за ознакою
регуляторного впливу держави:
− державна обов’язкова (сформована і реалізується державними органами
влади для контролю переважно за лісовими ресурсами державної власності);
− добровільна (розробляється і запроваджується соціально і екологічно відповідальними лісопромисловими компаніями або їх об’єднаннями);
− незалежна добровільна (запроваджена міжнародними чи національними
схемами лісової сертифікації або органами сертифікації, які пропонують різноманітні програми верифікації);
− комбінована (побудована на використанні кількох попередніх систем).
Відмінності приватної та незалежної добровільної систем полягають в
тому, що відповідальність за контролем руху та відстеження деревини, в
першому випадку, покладається на представників лісопромислових компаній
або їхніх об’єднань, які зацікавлені в експорті лісопродукції на екологічно
чутливі ринки, а в другому, – на незалежні спеціалізовані органи.
Основними схемами сертифікації лісів є FSC (the Forest Stewardship
Council) та Програма підтримки лісової сертифікації (the Programme for the
Endorsement of Forest Certifcation (PEFC).
В рамках імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з 2016
р. поступово скасовуються ввізні та вивізні мита на продукцію деревообробної
промисловості. На більшість товарів деревообробної, целюлозно-паперової та
меблевої промисловості з 2016 р. уже встановлені нульові ставки ввізного мита
до ЄС, хоча й зберігаються імпортні мита на лісоматеріали оброблені (з
деревини тропічних порід 2–2,5% та шліфовані з клена, вишні, ясеня – 2,5%),
листи одношарової фанери та шпону (залежно від порід дерев – 3–6%), плити
деревостружкові та деревоволокнисті – 7% (з перехідним періодом 3 роки),
фанеру клеєну – 7–10% (з перехідним періодом 3–5 років), піддони дерев’яні –
3-4%, вироби столярні та теслярські – 0-3%, вироби з корка – 4,7%, вироби із
соломи – 1,7–4,7%. З боку України: встановлені нульові ставки ввізного мита на
деревину та вироби з неї, масу з деревини, папір та картон, друковану
продукцію, меблі, тобто майже на всю продукцію галузі, крім корка та виробів
з нього – 5% й виробів із соломи – 5%.
Впровадження електронних систем контролю руху та відстеження
походження деревини є втіленням сучасних організаційних рішень в
лісопереробному секторі задля підвищення економічної ефективності
діяльності компаній, удосконалення технологічних операцій, забезпечення
прозорості ведення бізнесу.
Стаття 294 Угоди про Асоціацію України та ЄС передбачає виконання
такої роботи, вказуючи на зобов’язання сторін у сприянні торгівлі сталою та
законною лісовою продукцією. Якщо аспект сталості відповідає вимогам
міжнародної лісової сертифікації, то законність заготівлі має узгоджуватися з
національним законодавством країни, до якої здійснюється імпорт
лісопродукції. Для країн ЄС таким законодавчим актом є Європейські Правила
заготівлі деревини (EUTR), які вступили у дію з березня 2013 р. EUTR
забороняють розміщення на ринку ЄС незаконно заготовленої деревини і
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продукції з неї. Відповідно до правил усі імпортери лісоматеріалів в країнах ЄС
(оператори) мають запровадити систему контролю законності походження
деревини. Тобто, перш ніж завезти лісопродукцію на територію ЄС, імпортер
має відстежити історію походження деревини, аж до країни або регіону її
заготівлі 13 . Це в свою чергу зумовило необхідність включення функції
стеження до вже існуючих систем контролю руху деревини.
Корисним для України є підхід відповідно до якого електронний облік
деревини є ключовим, але в той же час лише одним із елементів загальної
системи інформаційного забезпечення та підтримки управлінських рішень.
Відповідно, варто розглянути можливість цифровізації єдиної системи
державного обліку деревини в інформаційну систему лісового сектору, яка б
включала до себе такі підсистеми як відведення лісосік і матеріально-грошової
оцінки, картографічне забезпечення лісогосподарської діяльності, реалізація
деревини на електронних торгах тощо.
У торговельній політиці діє велика кількість санітарних і фітосанітарних
заходів, правову базу їх застосування представляє Регламент ЄС № 178/2002.
Він гармонізує принципи і процедури прийняття та використання стандартів
безпеки і продовольства, і ґрунтується на таких принципах: додержання
високого рівня безпеки на всіх стадіях; аналіз можливих ризиків;
відповідальність операторів за безпеку товарів, які імпортуються, виробляються;
чіткий розподіл витрат за усіма стадіями вартісного ланцюжка; право громадян
на отримання повної і регулярної інформації про продукцію, яка виробляється.
Однак аналіз показує, що вітчизняні переробники деревини в
довгостроковому періоді можуть зіткнутися з проблемами загострення
конкуренції. Внаслідок цього важливим є впровадження системи заходів
стимулювання розвитку підприємств переробки деревини, орієнтовані, перш за
все, на підвищення конкурентоспроможності підприємств. Важливим є
стимулювання залучення в Україну іноземних інвесторів, готових локалізувати
на митній території нашої держави власні виробництва, продукція яких
орієнтована на український ринок, а також ринки суміжних держав. Одним з
найбільш ефективних шляхів досягнення означеної мети слід розглядати
створення спеціалізованих територій пріоритетного розвитку, орієнтованих на
потенційних інвесторів, що мають специфічні регуляторні умови в питаннях
оподаткування, реєстрації підприємств, отримання дозвільних документів,
тощо. До них відносяться спеціальні промислові зони, індустріальні парки,
технопарки, що забезпечать нові технологічні підходи до організації у
виробництві, що дасть можливість створювати ексклюзивні «нішеві» продукти
та успішно інтегруватись в глобальні ланцюги доданої вартості українській
деревообробній промисловості.

13

Regulation (EU) No 995/2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32010R0995
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РОЗВИТОК МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СОТ
Україна чи не єдина держава у світі, підприємства якої майже 70–80% виробленої металопродукції експортують і лише 20–30% – реалізують на
внутрішньому ринку (рис. 1).
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Рис. 1. Загальні обсяги виробництва, експорту, імпорту та споживання напівфабрикатів
та готового прокату в Україні у 2007–2016 рр., млн т
Джерело: складено та розраховано за даними: Steel Statistical Yearbooks 2016 / WorldSteel Association. URL:
https://www.worldsteel.org

Це обумовлено тим, що існуючі обсяги споживання металопродукції на
внутрішньому ринку максимально оцінюються в 13–15 млн т, що вдвічі менше
порівняно з тими обсягами, які експортуються на зовнішні ринки.
Відтак, вробляючи значні обсяги чорного металу, вітчизняні
підприємства зацікавлені в його реалізації на світовому ринку металопродукції.
До основних споживачів вітчизняної металопродукції належать країни азійського, європейського, африканського, американського регіонів та країн СНД
(рис. 2).
Вступивши у 2008 р. до СОТ, вітчизняні металурги отримали доступ до
ринків майже 160 країн світу та скасування кількісних обмежень на експорт готового прокату до країн ЄС. Відбулося також одночасне зниження та
зв’язування ввізних мит на продукцію металургійної галузі. Українські виробники отримали рівноправний доступ до механізму вирішення торговельних суперечок у рамках СОТ.
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Рис. 2.Регіональна структура основних споживачів вітчизняної металопродукції у 2007–
2016 рр.,%
Джерело: складено та розраховано за даними: Недорогоцінні метали та вироби з них. Експорт-імпорт товарів за
країнами світу у 2007–2016 рр. / Держстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Зазначені заходи мали б позитивно вплинути на розвиток галузі, проте як
свідчить динаміка обсягів виробництва основних видів металопродукції (рис. 1)
вітчизняним металургам не вдалося ними скористатися, насамперед через розгортання світової фінансово-економічної кризи.
Також розгортання кризових явищ у світовій економіці завадило Україні
оперативно досягти демонтажу більшості існуючих торговельних бар єрів для
її металопродукції на ринках інших країн. Навпаки, у період фінансовоекономічної нестабільності більшість економічно розвинених країн, намагаючись захистити свій внутрішній ринок від української металопродукції, запровадили бар’єри у формі антидемпінгових, компенсаційних та захиснихзаходів.
Відтак на сьогодні, за даними Мінекономрозвитку, на світовому ринку проти
вітчизняної металургійної продукції діють 35 заходів такого характеру14.
Нагадаємо, що за правилами СОТурядам країн – членів забороняється
надавати експортні субсидії виробникам, а також суттєво обмежується
внутрішня підтримка підприємств. Однак дозволяється надавати субсидії на
розбудову інфраструктури, впровадження системи охорони довкілля, підтримку
депресивних регіонів, тобто неадресні субсидії, що сприяють зростанню конкурентоспроможності економіки загалом і при цьому не спотворюють конкуренції на зовнішньому та міжнародному рівнях.
Зазначимо, що вітчизняна металургійна галузь після проведеного у 1999–
2000 рр. широкомасштабного економічного експерименту, який був викликаний об’єктивними умовами, не отримувала від держави будь-якої допомо-

14

Чинні антидемпінгові, компенсаційні та захисні заходи щодо української продукції на 17.10.2017 р. /
Мінекономрозвитку України. URL: http://www.me.gov.ua
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ги.Водночас досвід країн – членів СОТ свідчить про суттєву системну підтримку металургійних підприємств. Так, наприклад, у США державні субсидії
надають як на федеральному рівні, так і на рівні окремих штатів. Попри
офіційні заяви про досить незначні субсидії, незалежні аналітики відзначають
багатомільярдні пільги у формі державної допомоги, що надається металургійній галузі США у таких видах, як: державні гарантії за кредитами;
спеціальні режими оподаткування; «Купуй американське»; гранти на розвиток
технологій; оплата соціальних платежів (пенсії, медобслуговування); гранти
при відкритті нових потужностей із виробництва сталі тощо. Тобто спостерігається неадресна державна допомога підприємствам металургійної галузі15.
Державна допомога металургійним компаніям у ЄС теж має свою історію
і надається на: професійну підготовку і перепідготовку працівників, запровадження природоохоронних заходів, підтримку наукової та дослідної діяльності.
На відміну від більшості країн, де реструктуризація металургійної галузі
перед вступом до СОТ відбувалася за активної участі держави, український
уряд суттєво не переймався докорінною модернізацією вітчизняних
підприємств, поклавши її реалізацію безпосередньо лише на власників. Водночас власники металургійних активів, виробничий потенціал яких значно перевищує внутрішні потреби, визнали недоцільним будівництво нових, більш компактних металургійних заводів, зосередившись при цьому на швидкому проведені точкової реконструкції і капітального ремонту. Наслідком такої політики
стала консервація застарілих технологій і технічної бази (рис. 3), збереження
підвищеного рівня матеріало- й енергомісткості металургійної продукції, а також значне екологічне навантаження на територію. Тобто вирішення глобальних і гострих проблем було просто відсунуто в часі.
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Все це призвело до того, що сьогодні металургійна галузь України є
другим за розмірами після енергетичної галузі забруднювачем повітря в країні.
При цьому наявна вітчизняна практика встановлення гранично допустимої
концентрації шкідливих викидів не стимулює зменшення обсягів забруднення в
Україні, а штрафи та збори за забруднення понад встановлені ліміти є для
підприємств економічно не значимими.
Таким чином, враховуючи наявні проблеми вітчизняної металургійної
галузі та її експортну орієнтацію, з метою підвищення рівня
конкурентоспроможності металопродукції на світовому ринку, який
характеризується посиленням конкуренції, зростанням технологічної
спрямованості експорту, екологізацією економічного розвитку та активізацією
інтеграційних процесів, Україна повинна активніше використовувати вироблені
світовим співтовариством форми і методи протекціоністської політики,
особливо державної підтримки, в межах, дозволених правилами СОТ, зокрема:
фінансування екологічних; проведення наукових досліджень; навчання
персоналу; закриття технічно/технологічно застарілих підприємств або
потужностей із виробництва металопродукції тощо.
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ЗМЕНШЕННЯ ІМПОРТОЗАЛЕЖНОСТІ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ СОТ
1. Десятиріччя членства України в СОТ мало як позитивні ефекти, так і
негативні наслідки для вітчизняної економіки. Зокрема, це стосується
імпортозалежністі національної економіки, яка залишається значною без
помітних ознак зменшення. У 2016 р. співвідношення між імпортом і ВВП
становило 0,56 і було найбільшим за останні 10 років. За даними Держстату
частка продажу споживчих товарів, які вироблені за межами території України,
через торгову мережу підприємств у 2016 р. становила 44,2 % і була
найбільшою за останні 10 років. Впродовж 2007-2016 рр. співвідношення між
імпортом і ВВП коливалось в межах від 0,48 до 0,56, а частка імпортних
споживчих товарів на внутрішньому ринку – від 32,6 % до 44,2 %.
2. Імпортозалежність національної економіки залишається великою
також у порівнянні із іншими країнами, які мають аналогічну структуру
економіки, обсяги зовнішньої торгівлі, кількість і доходи населення, територію
тощо. Зокрема, у 2014 р. співвідношення між імпортом і ВВП в Аргентині було
0,14; в Колумбії – 0,24; в Польщі – 0,46; в Марокко – 0,47; в Україні – 0,52.
Таким чином, можна констатувати, що національна економіка має надмірну
імпортозалежність.
3. Надмірна імпортозалежність ускладнює стале економічне зростання і
робить економіку залежною від зовнішньої кон’юнктури. Великі обсяги
імпорту потребують пропорційно великих обсягів експорту. При цьому
вітчизняний експорт має недосконалу структуру із великою часткою
сировинних товарів, що ускладнює стабільне надходження валюти. Останніми
роками спостерігається негативна тенденція до монокультурного експорту. В
структурі експорту частка трьох товарних груп (зернові культури, олійні
культури, рослинні і тваринні жири) впродовж 2004-2015 рр. збільшилась з
47 % до 80 %. Серед зернових культур на експорт постачаються практично
тільки кукурудза, пшениця і ячмінь, серед олійних – соя і ріпак, серед
рослинних і тваринних жирів – тільки соняшникова олія.
4. Зона вільної торгівлі України з ЄС, яка почала створюватись у січні
2016 р. посилила імпортозалежність окремих товарних ринків. Частка імпорту у
внутрішньому споживанні легкових автомобілів збільшилась з 92 % у 2015 р.
до 95 % у 2017 р. Фізичний обсяг імпорту легкових автомобілів з цей період
збільшився з 62 тис. шт. до 154 тис. шт. Крім того, за даними Державної
фіскальної служби станом на листопад 2017 р. на території України перебувало
приблизно 150 тис. легкових автомобілів, зареєстрованих в ЄС, із порушенням
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режимів тимчасового ввезення і транзиту, що фактично можна кваліфікувати як
контрабанду.
5. У зв’язку із суттєвим збільшенням імпорту легкових автомобілів з ЄС,
яке є суттєвою шкодою для вітчизняного виробництва, доцільно розпочати
процедуру підвищення імпортного мита на цю групу товарів відповідно до
статті 44 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Для цього є усі формальні
підстави, викладені у п. 1 статті 44 Угоди про асоціацію: абсолютне і відносне
збільшення імпорту, наявність серйозної шкоди місцевим виробникам,
перевищення граничних рівнів фізичного імпорту і частки автомобілів,
походженням з ЄС, у нових реєстраціях, зазначених у Додатку II до Угоди про
асоціацію. Крім того, враховуючи зростання легального імпорту, а також
фізичну неможливість швидко розв’язати проблему контрабанди легкових
автомобілів з ЄС, доцільно буде застосувати статтю 6 Угоди про спеціальні
заходи СОТ, яка є невід’ємною частиною Угоди про асоціацію. Ця стаття
передбачає можливість запровадження захисних заходів ще до початку
проведення розслідування.
6. Однією із причин надмірної імпортозалежності національної
економіки є низька конкурентоспроможність вітчизняних товарів. Тому усі
заходи спрямовані на підвищення конкурентоспроможності національної
промисловості та її модернізацію сприяють зменшенню імпортозалежності
внутрішнього ринку. У 2011 р. Кабінетом Міністрів України було прийнято
Державну програму розвитку внутрішнього виробництва, яка мала позитивний
ефект, але докорінно не змінила ситуацію. Доцільно розглянути питання про
розробку нової аналогічної програми із врахуванням отриманого досвіду.
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