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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світова організація торгівлі — це

єдиний інститут, що займається роз#
робкою та впровадженням глобаль#
них правил торгівлі між країнами.
Головна її мета — спрямування тор#
говельно#економічних відносин
сторін та підвищення життєвого рівня
населення країн#членів цієї органі#
зації, забезпечення повної зайнятості
та постійного збільшення реального
доходу й ефективності попиту [1].

Сьогодні СОТ це: 152 країни
світу (з 192), понад 95% обсягу світо#
вої торгівлі, близько 85% світового
валового внутрішнього продукту
(ВВП) та понад 85% населення світу.
При цьому майже 30 країн перебу#
вають у стадії переговорного проце#
су про вступ до СОТ [2].

Україна заявила про своє праг#
нення стати членом Світової органі#
зації торгівлі ще в 1993 р. Але за ці
роки далі розмов справа не рухалась.
Серйозні зрушення відбулися тільки
у 2005 р., коли парламент прийняв
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основний пакет "гармонізаційних"
законів (законодавство України
було гармонізовано з вимогами СОТ
на 90%) [3].

Після реорганізації ГАТТ/СОТ
процес вступу інших країн відбувся
досить швидко (табл. 1) і чисельність
членів "торгового клубу" в 2005 р.
становила 149 країн.

Як свідчить досвід країн, які
вступили до СОТ, у перший рік — два
вони втрачають у зростанні ВВП.
Однак потім цей показник зростає на
10—20% швидше, ніж до вступу в
організацію [5]. Але це можливо
лише за умови наявності висококва#
ліфікованих спеціалістів на усіх
рівнях управління. Вже в період
підготовки вступу до СОТ відчував#
ся гострий дефіцит кадрів, здатних
успішно працювати в нових умовах.
Гостро дискутуючи питання про
доцільність та готовність вступу Ук#
раїни до СОТ поза увагою, на наш
погляд, держави, Міністерства осві#
ти, багатьох місцевих органів влади

залишились питання підготовки та
перепідготовки кадрів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблеми входження України в
систему міжнародних договорів про
вільну торгівлю розглядаються в
працях багатьох вчених#економістів,
зокрема Домулена І.І. [6], який де#
тально розглядає правові докумен#
ти, що лежать в основі СОТ, органі#
заційно#технічні питання роботи цієї
організації, перші підсумки її діяль#
ності, приєднання до СОТ, як одне
із центральних питань зовнішньое#
кономічної діяльності.

У колективній монографії Ци#
ганкової Т.М., Олефір А.О., Фурсо#
ва О.В., Вовчак Д.А., Жеваго А.В. та
ін. [2] досліджено передумови, стан
та перспективи розвитку інститутів,
правил та інструментів Світової
організації торгівлі.

Функціонування глобальної си#
стеми торгівлі розглядається в кон#
тексті уніфікованих правил міжна#
родної торгівлі товарами, послугами
та інтелектуальної власності, а та#
кож сучасного інституційного бази#
су та процесуальних механізмів.
Особливу увагу приділено інвесту#
ванню, конкурентній політиці, охо#
роні навколишнього середовища.

Саблук Г.Т., Фесина А.А., Власов
В.І. та ін. [1] досліджують сучасний
стан АПК України, підтримки
сільськогосподарських товарови#
робників у світлі концептуальних
положень СОТ. Іншими розроблені
рекомендації щодо оцінки заходів
регулювання виробництва сільсько#
господарської продукції і продо#
вольства для зовнішньоекономічної
діяльності АПК та продовольчої
безпеки країни після вступу Украї#
ни до СОТ.

Разом з тим, у сучасній науковій
літературі недостатньо розкриті пе#
реваги та наслідки членства України
у Світовій організації торгівлі, хто
реалізовуватиме ці переваги при го#
строму дефіциті кваліфікованих
спеціалістів, здатних професійно ве#
сти міжнародні переговори, що во#
лодіють багатьма іншими тонкоща#
ми переговорного процесу, викону#
вати повсякденну, багатогранну ро#
боту.

Мета статті — обгрунтувати
доцільність та напрямки підготовки
і перепідготовки кваліфікованих
кадрів, зданих працювати і вирішу#
вати питання в період адаптації Ук#
раїни до нових умов торгівлі.

ОБГРУНТУВАННЯ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
5 лютого 2008 р. в Женеві підпи#

сано протокол про вступ України до
Світової організації торгівлі. Прото#
кол підписали президент України
В.Ющенко і генеральний директор
СОТ П. Ламі.
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Переговорний процес України з
країнами#членами організації, який
тривав майже 15 років, успішно за#
вершено. З 16 травня 2008 р., після
ратифікації Верховною Радою про#
токолу про вступ до СОТ, Україна
стала її повноправним членом [4]. Це
позитивно вплине на розвиток тор#
гово#економічних відносин з ЄС,
сприятиме інтеграції України в
Європейський економічний простір,
підвищенню конкурентноздатності
вітчизняної продукції за рахунок:

1) якості продукції;
2) розширення експорту;
3) вдосконалення технології ви#

робництва.
Участь в СОТ дозволить вітчиз#

няним товарам отримати більш віль#
ний доступ на ринки інших країн, а
іноземним товарам — на українські.

У табл. 2 сформульовані основні
проблеми, на яких акцентують ува#
гу прибічники і супротивники при#
єднання до СОТ [5].

Після вступу України до Світо#
вої організації торгівлі щорічний
приріст ВВП зростатиме на 1,5#1,7%
[5]. Але досягти успіхів, в тому числі
і від вступу до СОТ, країна зможе
лише при наявності висококваліфі#
кованих спеціалістів, керівників,
організаторів різних рівнів управлі#
ння. Гасло "Кадри вирішують все"
було актуальним завжди, але воно
особливо актуальне сьогодні, в пер#
іод після вступу і адаптації України
до умов роботи в цій організації.
Відчувається гострий дефіцит кадрів,
які досконало володіють правовою
Конституцією СОТ і особливостями
роботи цієї організації, здатних ус#
пішно працювати як в державних,
так і приватних установах, підприє#
мствах і фірмах, об'єктивно оціню#
вати переваги, недоліки, виклики,
ризики, пов'язані з інтеграцією.

Після приєднання до системи
світової торгівлі Україні потрібні не
просто спеціалісти відповідного
профілю, а фахівці особливого виш#
колу як на підприємницькому, рай#
онному, обласному, так і на урядо#
вому рівнях.

Такі фахівці мають володіти си#
стемою теоретичних знань та прак#
тичних навичок щодо сучасних моде#
лей і методів формування та реалі#
зації міжнародної торгівлі. Вони по#
винні вміти професійно вести міжна#
родні переговори, зокрема володіти
технологіями багатосторонніх тор#
говельних переговорних раундів і
багатьма іншими тонкощами зовніш#
ньоекономічної роботи. Такі спеціа#
лісти повинні досконало володіти
іноземними мовами країн, в яких
вони працюватимуть, знати їх зако#
ни, культуру, традиції, релігію, пра#
вила етикету тощо.

У більшості країн#членів СОТ
відсутні посольства, в деяких навіть
представництва України, будь#яка
виробнича інфраструктура (офіси,

магазини, склади для зберігання то#
варів та ін.), що негативно впливати#
ме на адаптаційний процес та успіш#
не функціонування України в
Світовій організації торгівлі.

Відсутні спеціалісти різного
профілю, без яких неможливо вести
міжнародну торгівлю товарами
вітчизняного виробництва та вироб#
ництва інших країн#членів СОТ.

Вітчизняним спеціалістам необ#

хідно буде постійно контактувати з
місцевою владою багатьох країн
світу, бізнесовими структурами,
місцевим населенням, залучати не#
обхідних спеціалістів та робітників,
які знають мову, умови та традиції
своїх країн.

Сьогодні підготовка спеціалістів
і загальне підвищення зовнішньоеко#
номічної освіченості (особливо з по#
зиції СОТ) — це невід'ємна складо#
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Таблиця 1. Динаміка формування Світової організації торгівлі
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Таблиця 2. Торговий та економічний режим до і після вступу України у Світову
організацію торгівлі
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ва інтеграції, надзвичайно важлива і
актуальна проблема поставлена ча#
сом перед суспільством та навчаль#
ними закладами ІІІ — ІV рівня акре#
дитації.

Студенти, які сьогодні навчають#
ся у вищих та середніх навчальних
закладах на лише Черкащини, але й
України в цілому, мають дуже повер#
хневе уявлення про умови, в яких,
після вступу до СОТ, працюватимуть
підприємства усіх форм власності і
господарювання.

Навчальними планами курс, при#
свячений інтеграції та адаптаційним
процесам України до СОТ, не перед#
бачався. І лише у 2009 р. Міністер#
ство освіти і науки України (лист
№1/11 — 7733 від 15.09.2009 р.) зо#
бов'язало вищі навчальні заклади
ввести освітні програми та організа#
цію спеціальних курсів з питань фун#
кціонування багатосторонньої тор#
гової системи СОТ, у тому числі, в
рамках перепідготовки і підвищення
кваліфікації кадрів.

Підготовка висококваліфікова#
них спеціалістів, в тому числі і спец#
іалістів з комерційної дипломатії,
вимагає значних матеріальних вит#
рат. Одним із шляхів зниження вит#
рат і підвищення ефективності робо#
ти в цій галузі є створення дієвого
представництва України при СОТ.
Це представництво дозволить, при
розробці багатосторонніх правових
документів, значно швидше і ефек#
тивніше контактувати зі всіма заці#
кавленими державами. Воно сприя#
тиме двостороннім контактам країн,
накопиченню економічної, торгово#
політичної та ін. інформації.

Представництво дозволить ство#
рити форум для регулярного спілку#
вання зі всіма країнами#членами
СОТ з питань розвитку міжнародної
і зовнішньої торгівлі України.

ВИСНОВКИ
Для успішного вирішення про#

блеми підготовки вітчизняних кад#
рів, здатних сприяти процесу адап#
тації та успішному функціонуванню
України в умовах Світової органі#
зації торгівлі, необхідно:

1. Розглянути і терміново виріши#
ти питання підготовки та перепідготов#
ки національних кадрів, в тому числі і в
країнах, які працюють в умовах СОТ,
здатних ефективно відстоювати інтере#
си України у цій організації.

2. Передбачати створення діє#
здатної загальнонаціональної систе#
ми підготовки і перепідготовки спец#
іалістів за профілями, пов'язаними із
змістом окремих угод СОТ.

3. Вивчити можливості додатко#
вого залучення іноземної технічної
допомоги для вирішення питання
підготовки спеціалістів і сфері діяль#
ності СОТ, в тому числі існуючих у
СОТ програмах "capacity bulding".

4. Створити представництво Ук#
раїни при СОТ, яке дозволить:

— оперативно налагоджувати
контакти із зацікавленими держава#
ми#партнерами по бізнесу при роз#
робці правових документів;

— накопичувати економічну, тор#
гово#політичну та іншу інформацію;

— представляти, підтримувати і
захищати інтереси вітчизняних това#
ровиробників та експортерів про#
дукції;

— добиватися підтримки інте#
ресів України з боку партнерів#
членів цієї організації.

Енергійна, послідовна і комплекс#
на реалізація запропонованих заходів
дозволить значно підвищити конкурен#
тоспроможність та експортні можли#
вості України, успішно використовува#
ти переваги участі в міжнародній тор#
говій системі, суттєво зменшивши по#
тенційні втрати і ризики, які виплива#
ють із приєднання країни до СОТ.

Література:
1. Агропромисловий комплекс в

системі зовнішньоекономічної діяль#
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