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ВПЛИВ ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ НА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИКА 
 
На сучасному етапі, економічний розвиток України знаходиться на 

тій стадії, коли світові ринкові умови мають безперервний вплив на 
товарний ринок країни. Експорт та імпорт регулює товарний баланс, 
визначає економічні нормативи показників на наступний рік. Тобто, 
ступінь залежності від кількості ввезених товарів визначає рівень розвитку 
та доходу країни. 

За останні роки, в результаті фінансової кризи та вимог вступу до 
СОТ, Україна послабила свої позиції взявши зобов’язання щодо реалізації 
16 окремих видів обладнання (зокрема – сільгосптехніки, холодильного та 
насосного обладнання для харчової промисловості, оброблювальних 
верстатів) та інвестиційної продукції (зокрема, кабелів), а також 
використання в багатьох випадках нульової ставки ввізного мита. При 
цьому значна частка зниження тарифів припадає на комплектуючі та 
сировину для виробництва технологічної продукції. Очікується, що 
зниження тарифного захисту такої продукції приведе до збільшення 
надходження на внутрішній ринок так званого «інвестиційного імпорту». 
Як результат – основний приріст забезпечений імпортом енергетичного та 
будівельного обладнання, в той час як обладнання для виробничих галузей 
складає порівняно незначну частку; значний приріст імпорту змін 
відбуватиметься через те, що значна частина імпорту не оподатковується 
митом відповідно до угод про вільну торгівлю та різноманітних пільг, ця 
сума склала 20,3 % загальної суми сплачених платежів, з них 44 % 
стосувалися імпорту за угодами про вільну торгівлю [2]. 

Відповідно до змін, які відбулися в регулюванні зовнішньої торгівлі 
зменшилися тарифні обмеження, що призвели до того, що зменшилось 
ліцензування імпорту, тобто в Україну почали завозити менш якісну 
продукцію. Ліцензуванню підлягають лише такі товари імпортного зразка 
як: гербіцид, яловичина, свинина, м’ясо свійської птиці, цукор. Між тим, 
імпорт цим товарів загрожує вітчизняному виробникові [1]. 

 
Таблиця 1 

Обсяги імпорту в Україну протягом 2008–2010 рр.,  
млн. дол. США [3] 

 
2008 р. 2009 р. 2010 р. Найменування груп 

товарів І  
кв. 

II  
кв. 

ІII 
кв. 

ІV 
кв. 

І  
кв. 

II  
кв. 

ІII 
кв. 

ІV 
кв. 

І  
кв. 

Продовольчі товари 
та сировина 1331 1599 1845 1682 1156 1124 1176 1480 1308 

Мінеральні 5299 6583 6617 4437 3484 2829 3613 4872 4263 



продукти 
Продукція хімічної 
галузі 2508 3250 3720 2504 1395 2044 2315 2523 2005 

Вироби з деревини 534 630 685 532 315 373 459 508 419 
Промислові вироби 855 1032 1167 853 471 558 666 644 536 
Чорні й кольорові 
метали 1320 1774 2145 1151 500 637 776 764 729 

Продукція 
машинобудування 5826 7411 8042 5369 1819 1987 2453 2813 2239 

Різне 777 832 846 652 271 309 344 371 250 
Усього 18450 23111 25067 17180 9411 9861 11802 13975 11749 

 
Таким чином, зміни які відбулися в Україні протягом останніх років 

суттєво вплинули на вітчизняного виробника, економіку країни та на 
рівень життя населення. Тому для покращення та захисту виробника 
потрібно здійснити деяке вдосконалення регулювання контролю: 
застосування відповідно до норм ГАТТ/СОТ антидемпінгових та 
компенсаційних мит з метою захисту вітчизняних виробників; зменшення, 
різниці між тарифними ставками подібних товарів, з метою зменшити 
стимули для порушень в частині класифікації товарів і, відповідно, 
зменшення «сірого імпорту»; посилення контролю за використанням пільг 
у митному оподаткуванні; впорядкування механізму надання таких; 
проведення переговорного процесу та укладення двосторонніх 
міждержавних угод щодо спрощення митних процедур; вдосконалення 
засобів митного контролю, зокрема в частині адекватного встановлення 
митної вартості товарів, з метою запобігання явній та прихованій 
контрабанді та ввезенню товарів, небезпечних для здоров’я людей та 
довкілля. 
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