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Черничко Т.В., Попович Ю.И. Методические подходы к оценке 
уровня экономического развития региона 

Сформулированы методические подходы относительно оценки уровня эконо-
мического развития региона. На основе предложенной методики проведен анализ ос-
новных экономических показателей развития Харьковской области и сформулирова-
ны факторы ухудшения динамики некоторых из них. 

Ключевые слова: экономика региона, экономические показатели развития ре-
гиона, оценка экономического положения региона. 

Chernichko T.V., Popovich Yu.I. Methodical approaches to assessment 
of regional economic development 

The systematic approaches to assess of economic development level are formulated. 
On the basis of the proposed method the main economic indicators of the Kharkiv region 
are analysed and formulated factors of worsening the dynamics of some of them. 

Keywords: regional economy, economic performance of regional development, as-
sessment of economic conditions in the region. 
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ВПЛИВ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ТОРГІВЛІ НА РИНОК АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Висвітлено зміни у сфері виробництва сільськогосподарської продукції та нас-
лідки вступу України до СОТ на розвиток ринку агропромислової продукції. Уза-
гальнено можливі позитивні та негативні наслідки для АПК України після вступу до 
СОТ. Запропоновано класифікацію систематизованих наслідків, а також підходи до 
формування державної політики підтримки сільського господарства України з враху-
ванням вимог багатосторонньої системи регулювання торгівлі. 

Ключові слова: СОТ, АПК України, державна підтримка експорту, імпорт, аг-
рарна політика. 

Вступ. У травні 2008 р. Україна стала повноправним членом Світової 
організації торгівлі. Але ще з часу подання заявки на членство у цій організа-
ції (з 1993 р.) серед науковців, політиків, представників бізнесу та органів 
державного управління не вщухають дискусії про позитивні та негативні нас-
лідки від лібералізації зовнішньоторговельного режиму. Питання регулюван-
ня ринку агропромислової продукції є одним із ключових пунктів угод з цією 
організацією через його виняткове значення для населення та продовольчої 
безпеки держави. Разом із цим, розвиток України, як держави з унікальним 
аграрним потенціалом, вимагає значної уваги до сільськогосподарського сек-
тору економіки. Тому дослідження наслідків вступу України в СОТ для віт-
чизняного аграрного ринку залишається актуальним і на сьогодні. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Дослідженню 
впливу вступу до СОТ на розвиток АПК України присвячені праці багатьох 
вітчизняних науковців, зокрема: В. Клочко, В. Мерчанський, Т. Колісник, 
М. Свєнчіцкі, Т. Осташко [1-3]. Але поза увагою дослідників залишаються 
питання систематизації механізмів протидії негативним викликам для АПК 
після зміни зовнішньоторговельного режиму, а також зарубіжного досвіду 
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державного регулювання аграрного ринку в нових економічних умовах. Заз-
начене зумовлює актуальність та вибір теми дослідження. 

Постановка завдання. Метою дослідження є систематизація позитив-
них та негативних наслідків після вступу до СОТ на АПК України, а також 
розроблення пропозицій щодо вдосконалення реалізації державної аграрної 
політики України в умовах лібералізації зовнішньоторговельного режиму. 
Головні завдання роботи узгоджуються із Національною доповіддю "Новий 
курс: реформи в Україні (2010-2015 рр.)" [4], в якій сформульовано концеп-
туальне бачення принципово нового курсу здійснення в Україні назрілих мо-
дернізаційних перетворень, конкретних завдань і механізмів їх реалізації, 
зокрема в аграрній сфері. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток економіки України значною 
мірою залежить від результатів діяльності аграрного сектору. Українські аг-
рарії мають великий потенціал, який не має реалізації через велику низку пе-
решкод, що мають внутрішній та зовнішній характер. Сільське господарство 
завжди було важливою складовою переговорного процесу в рамках вступу 
України до СОТ. Основною метою успішного завершення цих переговорів 
було забезпечення належного рівня підтримки агропромислового комплексу 
країни та створення умов для конкурентоспроможності вітчизняного сільсь-
ко-господарського виробника після вступу до СОТ [5]. Вступивши в СОТ, 
Україна отримала певні обмеження і зобов'язання, однак членство в цій орга-
нізації не означає відмову від підтримки сільськогосподарського сектору за-
галом. Маючи певні обмеження за програмами, які спричиняють викривле-
ний вплив на виробництво та торгівлю (заходи "жовтої скриньки"), СОТ про-
понує цілий спектр видатків, які не спричинятимуть такого впливу, а допома-
гатимуть сільськогосподарським товаровиробникам (заходи "зеленої скринь-
ки"). Для більш розвинених країн, де актуальною є проблема перевиробниц-
тва продукції, застосовуються заходи "синьої скриньки", які спрямовані на 
його обмеження [2]. 

До складу заходів "зеленої скриньки" включаються: державні дослід-
ницькі програми; програми боротьби зі шкідниками та захворюваннями; пос-
луги з навчання, розповсюдження інформації й консультаційні послуг; випла-
ти за програми охорони навколишнього природного середовища; надання до-
помоги виробникам неблагополучних регіонів тощо. Серед заходів підтрим-
ки, що запроваджені в сучасних умовах в Україні, до складу "жовтої скринь-
ки" підпадають: бюджетна тваринницька дотація; державна підтримка вироб-
ництва продукції рослинництва; підтримка селекції в рослинництві, тварин-
ництві, птахівництві; фінансова підтримка через механізм здешевлення кре-
дитів тощо [3]. 

Незважаючи на те, що Україна вже є повноправним членом СОТ, до-
нині точаться запальні дискусії стосовно наслідків цієї події. Вважається, що 
позитивними наслідками вступу до СОТ для держави та АПК загалом є: 

1) більша відкритість ринків країн-членів СОТ, і, як наслідок, – покращен-
ня іміджу України; 
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2) поліпшення загальної макроекономічної ситуації впровадженням струк-
турних та інституційних реформ і сприяння зростання реального ВВП; 

3) розвиток засад ринкової конкуренції за міжнародними стандартами; 
4) можливість сформувати привабливий інвестиційний клімат, а отже – 
збільшити обсяги іноземних інвестицій; 

5) пришвидшення структурних реформ в аграрному секторі. 
Уже сьогодні є підстави стверджувати, що найбільш позитивні наслід-

ки членства потрібно очікувати для споживачів продовольчої продукції, інте-
реси яких, тобто всього населення України, залишились поза загальною дис-
кусією щодо наслідків вступу до СОТ. Лібералізація зумовить розширення 
асортименту та якості пропонованих на ринку товарів, є передумови навіть 
для певного оптимістичного прогнозу щодо зменшення цін на деякі види 
конкурентної продукції, висококваліфіковані робітники також отримають 
доступ до більш оплачуваної праці. 

До негативних наслідків від вступу до СОТ для держави та АПК зага-
лом загалом відносять: 

1) прискорення темпів зростання безробіття у сільській місцевості; 
2) зростання рівня відкритості українського ринку сільськогосподарської 
продукції перед імпортом; 

3) зниження надходжень в бюджет від імпортних мит і посилення некон-
трольованої трудової міграції та поширення транзитної міграції; 

4) зростання фінансових витрат для перегляду внутрішнього законодавства, 
а також на приведення національних стандартів якості та безпечності 
продовольчої продукції до міжнародних; 

5) фіксування обсягу імпортних тарифів на дуже низькому рівні [1]. 
Така ситуація зумовлює необхідність реалізації заходів, спрямованих 

на розвиток інфраструктури аграрного ринку, посилення внутрішньої інтег-
рації вітчизняних суб'єктів АПК та стимулювання розвитку кооперативних 
утворень у сільській місцевості. Розвиток кооперативів (сільськогосподарсь-
ких, сервісних, постачальницьких, збутових, маркетингових тощо), як це пе-
реконливо доводить досвід країн ЄС, матиме наслідком істотне посилення 
конкурентоспроможності аграрних підприємств на внутрішньому та зов-
нішньому ринках, посилення взаємозв'язків між АПК та внутрішнім ринком 
агропродовольчої продукції, розвиток інфраструктури, зокрема соціальної, у 
сільській місцевості. 

Висновки. Вступ до СОТ не вплине негативно на конкурентоспро-
можність для більшості виробників вітчизняної продукції АПК, за винятком 
цукру, м'яса свиней та птиці, проте по них Уряд може застосовувати захисні 
заходи, що не суперечить вимогам СОТ. Також потрібно наголосити на тому, 
що аграрна політика підтримки має бути все-таки більше сфокусована на пи-
танні ефективності бюджетних програм фінансування АПК, чіткому визна-
ченні індикаторів для оцінки результативності кожної бюджетної програми, 
ніж збільшенні фінансування галузі. Необхідно розробити засади для розвит-
ку конкурентних умов у сфері оброблення, зберігання, торгівлі сільськогос-
подарською продукцією, потрібно вдосконалити систему сертифікації й стан-
дартизації. Тому після вступу до СОТ першочерговим завданням уряду по-
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винні стати заходи щодо посилення конкурентоспроможності аграрної сфери, 
особливо через підтримку розвитку кооперативного сектору економіки. 
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Ясницкая У.М., Сэмив С.Р. Влияние вступления Украины в Миро-
вую организацию торговли на рынок агропромышленной продукции 

Отражены изменения в сфере производства сельскохозяйственной продукции и 
последствия вступления Украины к МОТ на развитие рынка агропромышленной 
продукции. Обобщены возможны позитивные и негативные последствия для АПК 
Украины после вступления к МОТ. Предложена классификация систематизирован-
ных последствий, а также подходы к формированию государственной политики под-
держки сельского хозяйства Украины с учетом требований многосторонней системы 
регуляции торговли. 

Ключевые слова: МОТ, АПК Украины, государственная поддержка экспорта, 
импорт, аграрная политика. 

Yasnicka U.M., Semiv S.R. The influence of Ukraine's WTO accession 
on the market of agricultural produce 

The article explores the changes in agricultural production and the consequences of 
Ukraine's WTO accession on the development of market of agricultural products. Summa-
rizes the possible positive and negative consequences for agriculture of Ukraine after WTO 
accession. The classification of systematic effects, and approaches to public policy support 
for agriculture of Ukraine taking into account the requirements of a multilateral system of 
trade regulations. 
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