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СТВОРЕННЯ ЄЕП ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО 
ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ (ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) 

На сьогодні Україні потрібна одна соціально-економічна стра-
тегія — стратегія боротьби з бідністю, стратегія піднесення якос-
ті життя громадян до європейських стандартів. Результатом реа-
лізації структурних перетворень є формування інноваційної 
моделі розвитку економіки, для впровадження якої необхідно зо-
середитись на розвитку економіки на базі знань, створити сприят-
ливі умови для інтенсивного взаємопроникнення національної 
науки і підприємництва. Вагому роль відіграє реалізація регіона-
льної інноваційної політики на засадах партнерства влади та біз-
несу. Розвиток малого та середнього бізнесу має особливе зна-
чення, він справедливо займає одне з провідних місць у 
формуванні механізму саморозвитку ринку, відіграє виняткову 
роль у процесі входження України в Європейську спільноту. 

Рівень розвитку малого та середнього бізнесу є невід’ємним 
показником економічного розвитку країни. Сьогодні будь-яка кра-
їна одним із найголовніших чинників своєї стабільності та добро-
буту називає питому вагу малого та середнього бізнесу в націона-
льній економіці. Так частка малого та середнього бізнесу ВВП 
розвинених країн складає не менше 70 %; Польщі, Угорщини, Че-
хії — приблизно 50 %, у Росії цей показник складає понад 20 %, 
тоді як в Україні ця частка не перевищує 10 %. Показник кількості 
створених у секторі малого та середнього бізнесу робочих місць 
становить близько 20 %, і він значно нижчий ніж у розвинутих 
країнах не менше. Малий бізнес — це базис для створення серед-
нього класу і основа ринкової економіки. Отже для його розвитку 
необхідно створити сприятливі умови. 

На нашу думку, підписана 19 вересня 2003 року та ратифіко-
вана Верховною Радою 20 квітня 2004 року Угода про форму-
вання Єдиного економічного простору (ЄЕП) між Україною, Ро-
сією, Білоруссю та Казахстаном розкриває перед нашою країною 
нові перспективи. Головною метою формування ЄЕП є створення 
зони вільної торгівлі без обмежень та виключень, незастосуванні 
у взаємній торгівлі антидемпінгових, компенсаційних та спеціаль-
них захисних заходів на основі проведення єдиної політики у 
сфері тарифного і нетарифного регулювання; створення умов для 
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безперешкодного руху товарів, послуг, робочої сили та капіталів, 
посилення регіональної співпраці, а також забезпечення науково-
технологічної кооперації, яка дасть змогу сконцентрувати зусил-
ля у забезпеченні інноваційного розвитку і відстоюванні позицій 
на ринках високотехнологічної продукції. Це підвищить конку-
рентну спроможність наших товарів на міжнародних ринках, по-
легшить взаємодію між виробниками та створить сприятливі 
умови для розвитку економіки України. 

Процес формування Єдиного економічного простору органічно 
підпорядкований стратегічному курсу європейської інтеграції. У 
контексті євроінтеграційної стратегії Україна зацікавлена у всебі-
чному розвитку багатостороннього економічного співробітництва 
з країнами СНД, і зокрема з Росією, враховуючи те, що Європей-
ський Банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує можливе 
зниження з 7,6 % до 5,6 % темпів зростання в країнах СНД. Осно-
вними рушіями зростання на території колишнього Радянського 
Союзу залишаються високі ціни на нафту, що гарантує успіх у пер-
шу чергу Росії, яка має доступ до дешевої нафти, і цю ситуацію 
виправити неможливо. Надходження доходів від нафтобізнесу в 
російську економіку створить значний платоспроможній попит на 
імпортні товари, а саме найближчі сусіди Російської Федерації 
мають конкурентні переваги перед виробниками із дальнього за-
рубіжжя за параметром «ціна-якість». Незважаючи на те, що 
останнім часом імпорт із Російської Федерації перевищує експорт 
(основному за рахунок придбання енергоносіїв), а партнери Росії з 
країн СНД на теперішній час не здібні робити значні інвестиції в 
російську економіку, її ринок залишається надзвичайно привабли-
вим та перспективним для наших товарів широкого вжитку. Саме 
в умовах ЄЕП ці переваги збільшаться. 

Головним для України сьогодні є пошук джерел ресурсного 
забезпечення, утвердження інноваційної моделі розвитку, підви-
щення конкурентоспроможності економіки, наближення соціаль-
ної сфери до європейських стандартів. Лише через партнерство зі 
своїми сусідами кожна окрема країна може максимально викори-
стати свій потенціал, гарантувати реалізацію національних інте-
ресів. Наша країна зацікавлена у повній реалізації положень Уго-
ди щодо поетапного формування в межах ЄЕП зони вільної 
торгівлі без вилучень і обмежень. Утвердження такої зони від-
криває нові можливості співробітництва в енергетичній сфері. 
Особливо важливим для України є скасування Російською Феде-
рацією, відповідно до принципів СОТ, експортного мита на наф-
ту й газ. Відповідна корекція цін на зазначені товари в нашій кра-



 311

їні сприятиме відчутному зниженню собівартості національних 
товарів, підвищить їхню конкурентоспроможність на зовнішніх 
ринках. 

Отже, перед Україною поставлено завдання проводити макси-
мально зважену та неупереджену зовнішню політику, орієнтовану 
не на процес, а на результат і спрямовану на захист наших націо-
нальних інтересів та дотримання міжнародних зобов’язань. Украї-
на не повинна вибирати між демократією та економічним зростан-
ня. Оскільки наша національна економіка значною мірою 
орієнтована на експорт, створення ЄЕП можна вважати засобом 
стабільного та ефективного розвитку економіки, і як наслідок — 
поліпшення рівня життя наших людей.    
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ПОЛОЖЕНЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОЇ УГОДИ ПРО ТОРГІВЛЮ ПОСЛУГАМИ 

Завдання набуття повноправного членства України у Світовій 
організації торгівлі (СОТ) обумовили певний пошук шляхів при-
стосування існуючого режиму регулювання торгівлі до норм між-
народного права. Входження України у переговорний процес і 
процедури гармонізації торговельного режиму з вимогами системи 
ГАТТ/СОТ були започатковані у 1995 р. Реалізація плану вхо-
дження України до СОТ має гарантувати баланс між національни-
ми та глобальними началами в стратегії реалізації інтеграції Укра-
їни у світову економіку ХХІ століття. 

Сфера торгівлі послугами в рамках Світової організації торгі-
влі регулюється Генеральною угодою про торгівлю послугами 
(ГАТС). Угода спрямована на сприяння економічному зростанню 
всіх торговельних партнерів через розширення торгівлі послуга-
ми, містить загальні концепції, принципи і правила з торгівлі по-
слугами, а також конкретні зобов’язання щодо лібералізації тор-
гівлі в секторах і підсекторах послуг. 

До Уругвайського раунду не існувало загальноприйнятих 
міжнародних правил з торгівлі послугами, хоча така торгівля яв-
ляє собою важливий та зростаючий сектор економічної діяльнос-
ті поряд з такими, як банківська, страхова, телекомунікаційна, 
транспортна, діяльність у сфері професійних послуг, будівництво і 
туризм. Одним з досягнень Уругвайського раунду стало узгоджен-


