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подъём сопровождается развертыванием инфляции, а рецессия – ростом 
безработицы, был обоснован классической и кейнсианской теориями и 
доказан эмпирически (закон А. Оукена, кривая О. Филлипса). Существо-
вание такой зависимости даёт ориентиры для осуществления влияния де-
нежно-кредитной и налоговой политики государства на макроэкономиче-
скую активность. 

В таких условиях актуальна задача определения базовых принципов 
денежно-кредитной политики (ДКП) государства («дорогих» или «дешё-
вых денег»). Сложность заключается в том, что при спаде производства 
проблемы инфляции решаются рестрикционной, а проблемы безработи-
цы – экспансионной ДКП с разными механизмами действия. Решение 
этой проблемы следует искать через установление реальных параметров 
известных экономических закономерных связей между показателями ма-
кроэкономической динамики, инфляции и безработицы. В противном 
случае применение мирового опыта использования инструментов, мето-
дов и регуляторов ДКП будет продолжать носить исключительно меха-
нический характер. 

 
Журавська К. 

ХІБС УБС НБУ 

НАСЛІДКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ 

Набуття Україною членства в СОТ – один із пріоритетів зовнішньое-
кономічної політики України, системний чинник розвитку національної 
економіки, підвищення її конкурентоспроможності, лібералізації зовніш-
ньої торгівлі, створення сприятливого середовища для залучення інозем-
них інвестицій.  

Україна приєдналася до низки секторальних «нульових» домовлено-
стей про зниження ставок на такі групи товарів: сталь, іграшки, деревина, 
кольорові метали, фармацевтичні препарати, папір, сільськогосподарська 
техніка, меблі, інформаційні технології, наукове й медичне обладнання, 
будівельна техніка, дистильовані спирти, цивільна авіація. З метою ефек-
тивного захисту внутрішнього ринку Україна домовилася про перехідні 
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періоди, які дають можливість поступово адаптувати чутливі сектори віт-
чизняної промисловості до діяльності в умовах конкуренції з державами-
членами СОТ.  

Україна взяла на себе зобов’язання щодо забезпечення національно-
го режиму та доступу на ринок в 11 основних секторах послуг, у яких по-
винен забезпечуватися вільний доступ на ринок для послуг та їх постача-
льників (за винятком, коли в зобов’язаннях Україною зазначено певні 
умови обмеження чи вимоги щодо доступу в конкретному секторі пос-
луг).  

На жаль, регресійні процеси у світовій економіці призвели до різкого 
сповільнення розвитку орієнтованих на експорт галузей. Ця обставина 
об’єктивно ускладнює аналіз ситуації впливу членства України в СОТ від 
наслідків світової фінансової кризи. Зниження попиту й несприятлива ці-
нова кон’юнктура на світових товарних ринках 2009 р. зумовили змен-
шення експортних поставок на 59,3 %. Але показники розвитку зовніш-
ньої торгівлі України у 2010–2011 рр. засвідчили тенденцію виходу галу-
зей економіки із кризи та характеризувалися нарощуванням обсягів як ек-
спорту, так і імпорту.  

Отже, для України вступ до СОТ означає визнання світом українсь-
кого сегменту економіки конкурентоспроможним, проте нові умови тор-
гівлі передбачають боротьбу за ринки збуту, нові технології, стандарти-
зацію, якість продукції в умовах жорсткої конкуренції.  

 
Калашник Т. 
НТУ «ХПИ» 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАИНЕ 

В условиях рыночной экономики всё большую актуальность приоб-
ретают социально-трудовые отношения. Возникает необходимость реше-
ния таких проблем, как обеспечение полной занятости, повышение прои-
зводительности общественного труда, разрешение противоречия между 
трудом и капиталом, подъём материального благосостояния населения. 


