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1. Принципи регулювання 

зовнішньоторговельної 
діяльності 
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Розрізняють 2 напрями державного 

регулювання зовнішньої торгівлі: 

1. Протекціонізм – політика, спрямована 

на захист внутрішнього ринку від 

іноземної конкуренції шляхом збільшення 

кількості обмежень у торгівлі; 

2. Лібералізація (фрітредерство) – 

політика, спрямована на відкривання 

внутрішнього ринку для іноземних 

конкурентів шляхом зниження кількості 

обмежень у торгівлі. 
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Основні види протекціонізму: 

1. монопольний – при цьому держава одноособово 
здійснює і регулює зовнішню торгівлю (характерний для країн 
з командно-адміністративною економікою – Куба, Північна 
Корея); 

2. прихований – це одночасне зниження рівня мита і 
збільшення кількості нетарифних обмежень (у зовнішній 
торгівлі застосовується до 800 видів нетарифних обмежень). 
Прихований протекціонізм застосовують економічно розвинуті 
країни. 

3. колективний – це політика, яку проводять інтеграційні 
угруповання держав по відношенню до третіх країн (ЄС); 

4. селективний (вибірковий) – передбачає захист від 
іноземної конкуренції лише окремих галузей національного 
виробництва (наприклад, аграрний протекціонізм). 
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Лібералізація реалізується у 

двох формах: 

1. застосування режиму найбільшого 

сприяння, тобто надання податкових, 

митних пільг для суб’єктів 

зовнішньоторговельних відносин; 

2. здійснення вільної торгівлі – 

передбачає невтручання держави у 

розвиток торговельних відносин між 

суб’єктами світового господарства. 
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Регулювання зовнішньоторговельних відносин 

може здійснюватись на різних рівнях: 

 

 рівень фірм – це угода між фірмами про 

розподіл ринків сировини, матеріалі, збуту 

товарів, сфер впливу, цінової політики; 

 національний – при цьому зовнішня торгівля 

регулюється у відповідності з національними 

нормативно-правовим забезпеченням ЗЕД; 

 наднаціональний – при цьому зовнішня 

торгівля регулюється шляхом створення 

спеціальних міжнародних інститутів і угод 

(ГАТТ, ВТО, міжнародна торгова палата тощо).    
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Рис. 1. Модель взаємозв'язку зовнішньоекономічної стратегії, видів, інструментарію та 

напрямків формування національного зовнішньоторговельного режиму в умовах 

трансформації ринкової системи. 
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2. Основні інструменти 

зовнішньоторговельної 

політики 
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Всі інструменти торговельної політики можна 

розділити на дві великі групи: 

1. тарифне регулювання; 

2. нетарифне регулювання. 
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На практиці митне регулювання 

має 3 форми: 
 1) специфічне мито – це фіксований податок на 

імпортовані товари, яким обкладається кожна 

фізична одиниця продукту. Це означає, що за кожну 

одиницю товару імпортер має сплатити певну суму грошей, 

наприклад, 25$ за тонну або комп’ютер.  

 2) адвалорне мито – це податок, величина 

якого визначається як фіксована частка вартості 

імпортованого товару у % (наприклад, 10%). Тобто, 

якщо товар коштує 100$, то імпортер має сплатити мито у розмірі 

10$.  

 3) змішане мито 

 (Використовується у Південно-Африканській Республіці, 

Австралії. У США при обкладенні імпорту годинників мито 

встановлюється як в залежності від ціни і кількості каменів 

у годинниках) 



Митний тариф України 

 В 1992 Законом України «Про Єдиний митний тариф»[2] був 

прийнятий сам Єдиний митний тариф України. В цьому законі 

«єдиний митний тариф» визначався як систематизований звід 

ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що 

ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі цієї 

території. 

 В 2001 був прийнятий Закон України «Про Митний тариф 

України».[3] Із набуттям чинності цим законом, Єдиний 

митний тариф України, як звід ставок, втратив чинність. 

Ставки ввізного (імпортного) мита з 2001 визначаються 

Митним тарифом України. Ставки вивізного (експортного) 

мита визначаються низкою окремих законів України. 

 Проте сам Закон України «Про Єдиний митний тариф» все 

ще чинний і визначає порядок формування та застосування 

митного тарифу. 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Нетарифне регулювання може 

здійснюватися у двох напрямах: 

1. пряме обмеження експортно-імпортних 

операцій (з метою захисту і регулювання 

розвитку національних галузей економіки);  

2. стимулювання експорту та 

національного виробництва. 
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До основних нетарифних інструментів 

обмеження торговельних операцій належать: 

 1) імпортні квоти – вони визначають, яка 

кількість товару іноземного походження може 

бути реалізована на внутрішньому ринку. 

 2) ліцензування – це письмовий дозвіл на 

експорт-імпорт товарів. При цьому в ліцензіях 

вказується назва товару, його характеристика, обсяги, 

конкретна країна експорту-імпорту, термін дії ліцензії тощо. 

 3) “добровільні” експортні обмеження – це 

угоди про обмеження поставок закордонних 

товарів на внутрішній ринок під загрозою санкцій 

імпортера.  
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До основних нетарифних інструментів 

обмеження торговельних операцій належать: 

 4) технічні і адміністративні норми, правила і 

стандарти.  

 



18 

Total number of standards published and number of 

international standards adopted by national standard 

bodies, averages by region 



19 

 5) вимоги національного вмісту – це 

обмеження на імпорт товарів, в яких не 

були використані певні ресурси 

національного походження. 

 6) антидемпінгове мито. 

 



20 

Демпінг 

 – це явище, коли фірма продає свої товари 

на закордонному ринку за цінами нижчими, 

ніж ціна національних виробників  

 або ніж видатки виробництва у даній країні. 
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На практиці розрізняють 3 види 

демпінгу: 

 
 1) тимчасовий демпінг – це демпінг 

упродовж дуже короткого проміжку часу.  

 
 Такий демпінг може зруйнувати внутрішній ринок, оскільки 

період реалізації іноземних товарів чітко не визначений і в 

будь-який момент її обсяги можуть різко змінитися.  

 Разом з тим, тимчасовий демпінг, не може завдати дуже 

серйозних збитків національним виробникам.  

 Такий демпінг вигідний споживачам, які протягом короткого 

часу мають можливість купувати товари за досить низькими 

цінами. 
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Види демпінгу: 

 2) хижацький (грабіжницький) демпінг – 

це демпінг з метою витіснення з ринку 

національних виробників.  

 
 У такий спосіб іноземні фірми намагаються завоювати 

ринок конкретного товару та, зайнявши монополістичне 

становище на ньому, підняти в майбутньому ціни.  

 Реалізація такої стратегії вимагає значних коштів і 

продуманої політики боротьби з можливими кроками у 

відповідь національних виробників. 
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Види демпінгу: 

 3) Постійний демпінг – це демпінг 

упродовж значного періоду часу. 

 
 Цей вид демпінгу завдяки його безперервності може досить 

серйозно вразити певну галузь, тому виробники цієї галузі 

активно вимагають захисту від іноземної конкуренції.  

 Цей вид демпінгу ототожнюють з ціновою дискримінацією.  

 Такий вид демпінгу у торговельній практиці є незначним і є 

найбільш характерним для торгівлі продукцією АПК.  
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До основних заходів стимулювання 

експорту відносяться: 

 1) експортні субсидії – це грошові кошти, 

які держава сплачує національному 

виробнику з метою заохочення експорту 

товарів і послуг.   

 2) державні експортні кредитні субсидії, 

кредитування і страхування експортера; 

 3) податкові пільги для експортерів і 

підтримка національного виробництва і ін. 



 

 

 3. Сучасні особливості регулювання 

міжнародної торгівлі 
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Сьогодні визначальною характеристикою 

регулювання міжнародної торгівлі  

 є торговельна дискримінація країн що 

розвиваються зі сторони високорозвинутих 

країн. 
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На сьогоднішній день  

 торгові бар’єри (тарифного і нетарифного характеру), які 

підтримують промислово розвинуті країни, наносять 

серйозні збитки бідним країнам.  

 Обсяги субсидіювання сільськогосподарського виробництва 

у багатих країнах складає сьогодні 1 млрд. дол. в день, що 

більше ніж в 6 разів перевищує загальний обсяг допомоги 

бідним країнам на цілі розвитку. 

 Хоча середні тарифи в США, Канаді, ЄС і Японії (в т зв. 

країнах Четвірки) коливаються лише від 4,3% в Японії до 

8,3% в Канаді, їх тарифи і торговельні бар’єри по 

відношенню до багатьох продуктів, що експортують країни 

що розвиваються, все ще зберігаються на значно більш 

високому рівні.  

28 



29 

Середня ставка мита  
Порівняння середньоарифметичних ставок імпортного 

тарифу
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Високі ставки мита в країнах Четвірки (США, 

Канаді, ЄС і Японії) встановлені по відношенню 

до наступних товарів: 

 основні с/г продукти харчування 

повсякденного попиту, наприклад, м’ясо, 

молоко, молочні продукти і шоколад, тарифи по 

відношенню до яких часто перевищують 100%; 

 тютюн і деякі види алкогольної продукції; 

 фрукти і овочі (включаючи 180-процентний 

тариф стосовно бананів, що постачаються понад 

встановленої квоти в ЄС, і тарифи на рівні 550% 

і 132% на очищений арахіс в Японії і США, 

відповідно); 
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Високі ставки мита в країнах Четвірки (США, 

Канаді, ЄС і Японії) встановлені по відношенню 

до наступних товарів: 

 продукція харчової промисловості, в 

тому числі фруктові соки, м’ясні консерви, 

арахісове масло і кондитерські вироби на основі 

цукру, тарифи на які на деяких ринках 

перевищують 30%; 

 а також текстиль, одяг, взуття, де тарифи 

складають від 15 до 30% по широкому 

переліку товарних назв.  

 Все це – сектори, у яких у країн що 

розвиваються є відносні переваги. 
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4. Роль СОТ у регулюванні 

міжнародної торгівлі 
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Регулювання торговельних 

відносин на міжнародному рівні: 
 Однією з основних міжнародних угод, що 

регулює режим міжнародної торгівлі, є 
Генеральна угода з тарифів і торгівлі 
(ГАТТ).  

 Договір про створення ГАТТ був 
підписаний 23 країнами в 1947 р. та набрав 
чинності в 1948 р.  

 На базі ГАТТ у 1995 р. засновано Світову 
організацію торгівлі (СОТ), яка об’єднує 
153 країни світу (станом на сьогодні).  
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СОТ : 

 Місце розташування: Женева, Швейцарія 

Заснована: 1 січня 1995 р. 

Створена: за результатами переговорів 

Уругвайського раунду (1986-94) 

Членство: 157 країн (станом на серпень 2012) 

Бюджет: близько196 млн. шв. франків 

Штат Секретаріату: понад 640 

співробітників 

Голова: генеральний директор 
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Генеральний директор СОТ: 



36 



37 

Ядро багатосторонньої 

системи регулювання торгівлі 

 

Мета 

– Підтримка 

міжнародного 

економічного 

зростання 

Принцип 

діяльності 

Консенсус = 

кожна країна 

має однакові 

права 

Найважливіші принципи: 

–  недискримінація у торгівлі;  

– надання режиму найбільшого сприяння  

–  використання переважно митних заходів 

захисту національного ринку та усунення 

нетарифних обмежень; 

– прогресивне зниження митних тарифів  

– надання преференційного режиму в торгівлі з 

країнами, що розвиваються; 

– взаємність у наданні торговельно-

політичних поступок  

WTO 
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Держави-спостерігачі в СОТ  
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 Основні принципи 

ГАТТ/СОТ: 
 недискримінація у торгівлі; 

 надання режиму найбільшого сприяння; 

 використання переважно митних заходів захисту 
національного ринку та усунення нетарифних 
обмежень; 

 прогресивне зниження митних тарифів (шляхом 
проведення багатосторонніх переговорів); 

 надання преференційного режиму в торгівлі з 
країнами, що розвиваються; 

 взаємність у наданні торговельно-політичних 
поступок (та розв’язання виниклих торговельних 
спорів шляхом переговорів). 
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Середня ставка мита  
Порівняння середньоарифметичних ставок імпортного 

тарифу
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http://www.wto.in/
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Перспективи діяльності СОТ: 

 Сьогодні пріоритетним завданням СОТ 

(прийнятим на конференції СОТ в 

листопаді 2001 р.) є подальше скорочення 

торгових бар’єрів по відношенню до країн, 

що розвиваються і стимулювання їх 

експорту у розвинуті країни. 
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ДОСЬКИЙ РАУНД: ДОРОЖНЮ КАРТУ 

РОЗРОБЛЕНУ, ТА ЦЬОГО ЗАМАЛО 

 
 22.09.09 на неофіційному засіданні Комітету з торговельних 

переговорів СОТ Паскаль Ламі поінформував глав женевських 

делегацій країн СОТ про стан справ щодо відновлення Доського 

раунду переговорів. Увесь попередній тиждень тривала робота в 

переговорних групах. В результаті було вироблено насичену 

програму роботи на три місяці до кінця року за щомісячної участі 

вищих урядовців. 

 Але цього замало, щоб досягти результату. Його можна досягти 

тільки завдяки політичній волі та в процесі жорсткого торгу з 

неузгоджених питань. 

 Саме з таким зверненням генеральний директор СОТ звернувся до 

глав держав Великої двадцятки у Пітсбургу. «Ми в Женеві зробили 

те, що вони просили нас зробити. Дорожня карта для них готова, та 

здолати дорогу доведеться їм».  
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 WTO Public forum, 20 September 2012 

 СВІТОВА ТОРГІВЛЯ ПОЖВАВЛЮЄТЬСЯ, 

ПАСКАЛЬ ЛАМІ ПОБАЧИВ СВІТЛО В У 

КІНЦІ ТУНЕЛЮ 

 Після найстрімкішого за понад 70 років 

падіння, світова торгівля обіцяє надалі 

зростати.  «Правила й принципи СОТ 

допомогли урядами тримати ринки 

відкритими, і зараз вони слугують 

платформою, з якої торгівля може зростати 

разом з поліпшенням світової економіки. Ми 

бачимо світло в кінці тунелю, і торгівля обіціє 

стати важливим елементом відродження». 
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 5. Вплив вступу до СОТ на 

зовнішньоторговельні  

відносини України 
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Наслідки для економіки України та 

її зовнішньої торгівлі  
сучасне торгово-економічне законодавство; 

 стабільне та прозоре законотворення; 

 розвиток торговельних зв’язків відразу з усіма країнами-
членами СОТ; 

 покращення інвестиційного клімату та збільшення прямих 
іноземних інвестицій; 

 прискорення створення зони вільної торгівлі з ЄС;  

 вплив на формування правил у рамках СОТ; 

вимоги до покращання доступу до ринку інших країн-
претендентів на вступ до СОТ (Росія, Бєларусь, Казахстан ...); 

 право застосовувати комплекс обґрунтованих заходів захисту 
внутрішнього ринку, а саме, захисні, антидемпінгові, 
компенсаційні, санітарні/фітосанітарні заходи, технічні 
регламенти тощо; 

 розширення можливості імпорту сучасних технологій;  

 зменшення витрат на державне адміністрування торгівлі. 

 

 



До основних аргументів на користь негативних 

наслідків для економіки України в умовах СОТ 

відносяться  

 СОТ нав’язує урядам свою політику і намагається досягнути лібералізації торгівлі 

будь-якою ціною;  

 політика СОТ є непрозорою, здійснюється переважно в інтересах великих 

корпорацій і нехтуються інтереси організацій з прав захисту споживачів; 

 досягнення комерційних інтересів переважає над інтересами розвитку, захисту 

навколишнього середовища, здоров’я споживачів та безпеки;  

 діяльність СОТ не скеровується на захист навколишнього середовища і 

припинення підвищеної експлуатації природних ресурсів; 

 головним принципом СОТ у сфері сільського господарства є орієнтація на ринкові 

механізми господарювання, а не гарантування національними урядами 

продовольчої безпеки, достатнього рівня життя фермерам; 

 СОТ не має дієвих механізмів для припинення демпінгу великими корпораціями, 

усунення з ринку національних виробників і вирішення глобальної проблеми 

подолання голоду. 
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Наслідки для галузей (згідно 

досліджень центру Разумкова) 
Вразливі галузі: автомобілебудування, видобувна, 

металургійна, радіоелектронна промисловість, 

сільгоспмашинобудування  

ймовірність переважання позитивних наслідків: харчова, 

легка промисловість, телекомунікації, туристичні 

послуги, фондові ринки, трубопровідний транспорт, 

страхування, поштовий зв’язок, банківські послуги.  

певну ймовірність переважання позитивних наслідків: 

літакобудування, суднобудування, хімічна 

промисловість, сільське господарство, залізничний і 

морський транспорт, освіта, медичні послуги    
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Оцінка можливих наслідків вступу в СОТ для галузей України 

Галузь Виробництво, % Експорт, % Імпорт, % 

Економіка в цілому ↑ 3,2 ↑ 6,2 ↑ 8,7 

Металургія ↑ 14,4 ↑ 15,5 ↑ 1,2 

Виробництво коксопродуктів ↑ 12,0 ↑ 7,7 ↑ 18,1 

Виробництво неенергетичних матеріалів ↑ 9,9 ↑ 6,4 ↑ 15,3 

Готелі та ресторани ↑ 8,7 ↑ 11,2 ↑ 4,0 

Пошта та телекомунікації ↑ 7,4 ↑ 6,2 ↑ 26,6 

Видобуток вугілля і торфу ↑ 6,9 ↓ 1,6 ↑ 14,1 

Сільське господарство ↑ 5,2 ↑ 31,8 ↑ 16,5 

Електроенергетика ↑ 5,2 0 ↑ 8,7 

Хімічна промисловість ↑ 5,0 ↑ 5,9 ↑ 1,7 

Будівництво ↑ 4,8 ↑ 0,9 ↑ 7,3 

Торгівля ↑ 4,4 ↑ 8,6 ↑ 2,0 

Житлокомунгосп ↑ 4,3 - - 

Нафтопереробка ↑ 3,9 ↑ 4,4 ↑ 4,1 

Транспорт ↑ 3,3 ↓ 1,6 ↑ 5,1 

Рибне господарство ↑ 0,8 ↑ 2,6 ↑ 16,7 

Виробництво іншої неметалевої продукції ↓ 0,9 ↓ 5,1 ↑ 15,1 

Машинобудування ↓ 1,7 ↓ 2,0 ↑ 4,1 

Деревообробна і целюлозно-паперова промисловість ↓ 3,9 ↓ 5,6 ↑ 2,5 

Текстильна і шкіряна промисловість ↓ 7,8 ↓ 7,2 ↑ 3,6 

Харчова промисловість ↓ 9,5 ↓ 3,3 ↑ 97,3 
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Торговельний та економічний режими до і 

після вступу до СОТ  
До вступу до СОТ Після вступу до СОТ 

• Дискримінаційне ставлення до 

українських товарів на зовнішніх ринках.  

• Обмежений доступ виробника до 

комплектуючих і сировини.  

• Обмежений вибір товарів і послуг для 

споживача. 

• Законодавство, негармонізоване з 

міжнародними правилами торгівлі.  

• Недостатній доступ до інформації для 

українських інвесторів. 

• Несприятливий інвестиційний клімат, 

вивезення капіталу, офшорні реінвестиції. 

• Збільшення технологічного розриву між 

українською економікою та економікою 

розвинутих країн. 

• Технологічно відсталі підприємства, 

збиткові виробництва, неплатежі в 

бюджет. 

• Режим керування діловим середовищем, 

що спонукає до порушення закону.  

• Нерозвиненість банківської системи і 

всього ринку послуг. 

• Отримання кращих порівняно з існуючими 

та недискримінаційних умов для доступу 

української продукції на іноземні ринки.  

• Доступ до дешевших комплектуючих та 

сировини, а для населення – доступ до 

дешевших товарів і послуг.  

• Ширший вибір товарів і послуг. 

• Прийняття системи найефективніших 

правил, які забезпечують підвищення 

ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності та конкурентноздатності 

економіки.  

• Набуття Україною статусу повноправного 

учасника міжнародної торгівлі. 

• Створення сприятливішого клімату для 

іноземних інвестицій. 

• Посилення конкуренції, що формує ринки. 

• Підвищення загальної ефективності 

економіки. 

• Реальний попит на товари та послуги.  

• Добробут населення. 



52 

Прогноз майбутніх цін на деякі товари при вступі України до СОТ 

Автомобіль Toyota Yaris 

Ціна в Європі (ЄС) 8 500 Є 

Ціна в Україні 15 400 Є 

Ціна в Україні після вступу в СОТ* 13 000 Є** 

Пральна машина Bosh WAA 20260 

Ціна в Європі (ЄС) 470 Є 

Ціна в Україні 580 Є 

Ціна в Україні після вступу в СОТ 520 Є 

Зимова куртка Mexx 

Ціна в Європі (ЄС) 150 Є 

Ціна в Україні 190 Є 

Ціна в Україні після вступу в СОТ 155 Є 

Диван розкладний IKEA 

Ціна в Європі (ЄС) 300 Є 

Ціна в Україні 460 Є 

Ціна в Україні після вступу в СОТ 370 Є 

М'ясо Свинина (філе), кг 

Ціна в Європі (ЄС) 4-7 Є 

Ціна в Україні 6 Є 

Ціна в Україні після вступу в СОТ 5,3 Є 
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Внутрішні резерви підвищення 

конкурентноздатності локальних споживчих ринків 

вбачаються в наступних заходах: 

 
 

 Для зернових та насіння соняшнику - це скорочення 
маркетингових витрат та вирішення питання відшкодування 
податку на додану вартість для експортерів. 

 Цукрова галузь потребує негайної розробки програми 
реформування галузі та перепрофілювання неперспективних 
заводів. 

 Для того, щоб молочний сектор достойно зустрів 
лібералізацію та посиленням конкуренції, необхідно терміново 
підвищувати технічну та економічну ефективність переробного 
сектору, збільшувати концентрацію виробництва та адаптувати 
сектор до вимог законодавства ЄС з гігієни та якості. 

 В м'ясному секторі, особливо у виробництві свинини та м'яса 
птиці, нереалізовані резерви підвищення конкурентноздатності 
вбачається у поширенні новітніх технологій, спрямованих на 
підвищення продуктивності праці та продуктивності тварин, а 
також - в підвищенні ветеринарно-санітарних вимог до м'ясної 
продукції, від утримання худоби до прилавку магазину. 
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Вступ України до СОТ створює для малого 

бізнесу низку переваг, основними з яких є: 

 
 Поліпшення регуляторного середовища 

 Спрощення зовнішньоекономічних торговельних 
процедур 

 Спрощення доступу до іноземних ринків товарів та послуг 

 Здешевлення імпортованої сировини та проміжної 
продукції, що використовується для власного 
виробництва 

 Доступ до дешевших кредитних ресурсів та якісніших 
фінансових послуг 

 Вирівнювання правил гри для малого та великого бізнесу 

 Спрощення процедур сертифікації та стандартизації  
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Аналіз переваг і ризиків для сільського господарства і 

сільської місцевості України від вступу до СОТ побудовано 

на базі чотирьох джерел:  

 

 1. норм і правил СОТ, що регулюють торгівлю 
сільськогосподарськими і продовольчими товарами;  

 2. аналізу впливу СОТ на сільське господарство і сільську 
місцевість країн Центральної та Східної Європи;  

 3. аналізу ходу переговірного процесу щодо приєднання 
України до СОТ;  

 4. аналізу поточного стану сільського господарства України і 
сільської місцевості.  

 

 Угода щодо сільського господарства передбачає, що 
країни, які приєднуються до СОТ, беруть на себе 
зобов'язання з чотирьох основних напрямків:  

 · доступ на ринок сільськогосподарських і продовольчих товарів;  

 · державна підтримка сільського господарства;  

 · експортна конкуренція в сільськогосподарській і продовольчій 
торгівлі;  

 · санітарні і фітосанітарні заходи.  
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Державні витрати в межах "зеленої 

скриньки" можуть здійснюватись у наступних напрямках:  

 

 наукові дослідження, підготовка і підвищення кваліфікації кадрів, 
інформаційно-консультаційне обслуговування;  

 ветеринарні і фітосанітарні заходи, контроль безпеки продуктів 
харчування;  

 сприяння збуту сільгосппродукції, включаючи збирання, обробку і 
розповсюдження ринкової інформації;  

 вдосконалення інфраструктури (будівництво шляхів, електромереж, 
меліоративних споруд) за виключенням операційних витрат на її 
утримання;  

 утримання стратегічних продовольчих запасів, внутрішня продовольча 
допомога;  

 забезпечення гарантованого доходу сільгоспвиробникам, 
удосконалення землекористування тощо;  

 підтримка доходів виробників, не пов'язана з видом і обсягом 
виробництва;  

 сприяння структурній перебудові сільськогосподарського виробництва;  

 охорона навколишнього середовища;  

 програми регіонального розвитку.  
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Заходи внутрішньої підтримки, що справляють 

викривлюючий вплив на торгівлю і виробництво, 

класифікуються як заходи "жовтої скриньки": 

 
 дотації на продукцію тваринництва і рослинництва; 

 дотації на племінне тваринництво; 

 дотації на елітне насінництво; 

 дотації на комбікорми; 

 компенсація частини витрат на міндобрива і засоби захисту рослин; 

 компенсації частини витрат на енергоресурси; 

 цінова підтримка: компенсація різниці між закупівельною і ринковою 
ціною на сільгосппродукцію; 

 надання виробнику товарів та послуг за цінами, нижчими за 
ринкові; 

 закупівля у виробника товарів (послуг) за цінами, що перевищують 
ринкові; 

 пільгове кредитування сільгоспвиробників за рахунок бюджету, 
списання боргів; 

 пільги на транспортування сільгосппродукції; 

 витрати лізингового фонду та деякі інші. 
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Потенційно членство в СОТ може 

зумовити для АПК України такі переваги: 

 
 пожвавлення виробництва в експортоорієнтованих галузях економіки, у т.ч. 

й АПК, внаслідок лібералізації режиму доступу до зовнішніх ринків; 

 прискорення структурних реформ в аграрному секторі. Структурні 
пріоритети визначатимуться потенціалом конкурентоспроможності галузей і 
підприємств на зовнішніх ринках, а спрощення процедур доступу до цих 
ринків має прискорити структурні зміни; 

 розширення асортименту та якості пропонованих на ринку продовольчих 
товарів, зниження їх ціни, що є позитивним для споживачів. 

 
 Однак не всі потенційні переваги країна, що вступила до СОТ, може реалізувати. 

Крім того, членство у цій організації може зумовити і 
певні негативні наслідки. Для українського АПК ці 
обмеження і недоліки наступні: 

 переваги вільного доступу на ринки більшою мірою стосуються ринків з 
ціновою конкуренцією, тобто ринків сировинної продукції. Тому, якщо 
Україна покладатиметься лише на дію ефектів торговельної лібералізації, 
то вона ще тривалий час утримуватиметься у сфері низькотехнологічного 
експорту з низьким рівнем прибутків; 

 зростання експорту таких товарів, що споживаються в українському АПК (як 
насіння соняшника, продовольчого та кормового зерна) які в значній мірі 
споживаються в АПК, може спричинити підвищення цін на них на 
внутрішньому ринку. 
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