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шолом А. С. Організаційно-функціональна структура ГАтт/СОт та її спряження із системою міжнародних інституцій
Метою статті є з’ясування особливостей організаційно-функціональної структури ГАТТ/СОТ та характеру її спряження з системою міжнарод-
них інституцій. Світова організація торгівля є сучасною інституційною формою торговельно-економічної глобалізації. Встановлені нею «пра-
вила гри» регулюють 97% торговельно-економічних відносин. Однак не тільки ГАТТ/СОТ зумовлює інституційне середовище системи багато-
сторонньої торгівлі. Важливі всі особливості спряження міжнародних інституцій. «Правила гри» тільки тоді перетворюються на «образи по-
ведінки», коли є в наявності ефективні важелі примусу, тобто організаційна складова всіх цих інституцій. Організаційно-інституційна природа 
СОТ обумовлює двоїсту сутність системи багатосторонньої торгівлі. А перший крок для реформування будь-якої сфери завжди починається з 
усвідомлення усіх особливостей її поточного стану. У статті розглядається двоїста структура СОТ як організації-інституції, яка виступає осно-
вним провайдером правил гри у сфері міжнародної торгівлі, а також система міжнародних інституцій та спряження всередині неї.
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и ее спряжение с системой международных институций
Целью статьи является выяснение особенностей организационно-
функциональной структуры ГАТТ/ВТО и характера ее спряжения с 
системой международных институций. Всемирная торговая органи-
зация является современной институциональной формой торгово-
экономической глобализации. Установленные ней «правила игры» ре-
гулируют 97% торгово-экономических отношений. Однако не только 
ГАТТ/ВТО обусловливает институциональную среду системы много-
сторонней торговли. Важны все особенности спряжения междуна-
родных институций. «Правила игры» только тогда превращаются 
в «образы поведения», когда в наличии имеются эффективные рыча-
ги принуждения, то есть организационная составляющая всех этих 
институций. Организационно-институциональная природа ВТО обу-
словливает двойственную сущность систему многосторонней тор-
говли. А первый шаг к реформированию любой сферы всегда начина-
ется с осознания всех особенностей ее текущего состояния. В статье 
рассматривается двойственная структура ВТО как организации-
институции, которая выступает основным провайдером правил 
игры в сфере международной торговли, а также система междуна-
родных институций и спряжение внутри нее.
Ключевые слова: институция, организация, спряжение, ГАТТ/ВТО.
Рис.: 3. Табл.: 4. Библ.: 9. 
Шолом Алина Сергеевна – соискатель, Харьковский национальный уни-
верситет им. В. Н. Каразина (пл. Свободы, 4, Харьков, 61022, Украина)
E-mail: alina.scholom@yandex.ua

UDC 339.52
Sholom A. S. Organizational-Functional Structure of the GATT/WTO  

and its Conjugation with the System of International Institutions
The article is concerned with determining the peculiarities of the organi-
zational-functional structure of the GATT/WTO and its conjugation with 
the system of international institutions. The World Trade Organization is a 
contemporary institutional form of trade-economic globalization. It has es-
tablished the «rules of the game», which regulate 97% of trade-economic 
relations. However, the GATT/WTO does not exclusively determinate the in-
stitutional environment of the multilateral trading system. All the features in 
terms of conjugation of international institutions are of importance. «Rules 
of the game» are transformed into «behavior patterns» only when there are 
effective levers of coercion, i.e. organizational component of all these institu-
tions. The organizational-institutional nature of the WTO provides the dual 
essence of the multilateral trading system. And the first step to reforming 
any sphere always begins with an awareness of all the features of its current 
status. The article considers the dual structure of the WTO as an organiza-
tion-institution, which is the main provider of the rules of the game in terms 
of international trade, as well as the system of international institutions and 
conjugation within it.
Keywords: institution, organization, conjugation, GATT/WTO.
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Сучасна міжнародна торгівля базується на право-
вих та організаційно-інституційних рамках, відо-
мих як «угоди ГАТТ/СОТ», які мають на меті за-

безпечення якнайбільшого ступеня відкритості торгівлі. 
У рамках СОТ діє комплекс понад п’ятидесяти багато-
сторонніх угод, які охоплюють широкий спектр питань 
міжнародної торгівлі. Фактично система ГАТТ/СОТ 
стала інституційною формою торговельно-економічної 
глобалізації, оскільки 97% міжнародних торговельно-
економічних відносин між країнами регулюються в рам-
ках цієї організації. 

Інституціоналізація міжнародної торгівлі та світо-
вого господарства в рамках СОТ приводить до поглиб-
лення процесів глобалізації та інтенсифікації торгівлі 
між країнами, що тісно пов’язане з подальшими інсти-
туційними змінами. А значить, має місце й об’єктивна 
необхідність адаптації до нових реалій та існуючої сис-
теми інституцій, в іншому випадку колишнє інституційне 
середо вище здатне гальмувати розвиток світової еконо-
міки і, таким чином, може вступити в суперечність зі змі-
неними характеристиками стану світового господарства.

Метою статті є з’ясування особливостей організа-
ційно-функціональної структури ГАТТ/СОТ і характеру 
її спряження із системою міжнародних інституцій.

Серед науковців, які займаються даною пробле-
мою, слід зазначити розробників інституційного підхо-
ду: Т. Веблена (традиційний інституціоналізм) і Д. Нор - 
та (неоінституціоналізм). Останній також займався 
проблемою розмежування понять «організація» та «ін-
ституція». З’ясуванню особливостей місця СОТ у сис-
темі багатосторонньої торгівлі присвячені праці К. Ван-
грасстека. Система міжнародних інституцій та характер 
спряження всередині неї розглядається у роботах ціло-
го ряду вчених, зокрема С. Евенетт, Дж. Трейо-Матьюс,  
Б. Сіммонс та Л. Мартін, тощо.

Зростання значення світогосподарських зав’язків 
для економіки практично будь-якої країни світу означає 
й об’єктивну потребу, згідно з Д. Нортом, у підвищенні 
ролі та збільшенні значення інституцій, що функціону-
ють у сфері міжнародних економічних відносин, у тому 
числі і в області світової торгівлі, у порівнянні з інсти-
туціями, що регулюють господарські відносини на на-
ціональному рівні [1].

Теоретики неоінституціоналізму підкреслювали, 
що вільний обмін інформацією та безперешкодна тор-
гівля сприяють створенню інституцій завдяки появі по-
питу на їх послуги, що забезпечують діяльність ринку.  
У міжнародних економічних відносинах, також як і в 
рамках національних економічних систем окремих кра-
їн, формуються певні інституції (норми, ціннісні харак-
теристики, «правила гри» – за Д. Нортом, «образи пове-
дінки» – за Т. Вебленом). Їх головна особливість полягає 
в тому, що вони для свого ефективного функціо нування 
в мультикультурному міжнародному середо вищі по-
требують зовнішньої формалізованої структури управ-
ління – організацію. Тому інституціоналізація міжна-
родних економічних відносин – це не тільки створення 
формальних і неформальних правил, але й вибудова 
спеціальних важелей примусу. Їх основна функція поля-
гає в тому, щоб перевести «правила гри» в «образи пове-

дінки», забезпечуючи передбачуваність та стабільність 
взаємодії між країнами.

У сфері міжнародної торгівлі, окрім традиційних 
для всіх суспільних наук інституцій (приватної власно-
сті, конкуренції), необхідно виділити окрему категорію 
інституцій, до яких слід віднести окремі міжнародні ор-
ганізації, інфраструктурні складові міжнародних торго-
вих відносин, багатосторонні товарні угоди і відповідні 
їм організації (зокрема, ОПЕК), двосторонні торговель-
ні угоди (зокрема, ЮНКТАД), регіональні інтеграційні 
об’єднання і чинний в їх рамках механізм регулювання 
торгівлі. Однак провідною «організацією-інституцією», 
що забезпечує регулювання міжнародної торгівлі, є СОТ, 
бо саме ця міжнародна організація встановлює і слідкує 
за виконанням правил гри, які структурують взаємодію 
між країнами, зменшуючи рівень невизначеності та ри-
зик у зовнішньоторговельних операціях країн – учас-
ниць міжнародної торгівлі. Функції ГАТТ/СОТ повні-
стю відповідають функціям класичної інституції за  
Д. Нортом (табл. 1), що дозволяє вирізняти не тільки 
СОТ-організацію, але й СОТ-інституцію.

таблиця 1

Кореляція функцій системи ГАтт/СОт та функцій інституції 
за Д. Нортом

Функції ГАтт/СОт Функції класичної 
інституції

Сприяння реалізації, засто-
суванню, функціонуванню 
та досягненню багатосто-
ронніх угод ГАТТ/СОТ

Функція закріплення  
та відтворення соціальних 
відносин

Бути форумом для багато-
сторонніх торговельних 
переговорів

Комунікативні функції

Врегулювання торговель-
них спорів Регулятивна функція

Здійснення моніторингу 
національної торговельної 
політики членів СОТ

Інтегративна функція

Надання технічної допо-
моги і підготовки кадрів для 
країн, що розвиваються

Транслююча функція

Джерело: складено автором за [1, 2].

Така кореляція функціоналу ГАТТ/СОТ та функ-
цій класичної нортівської ще раз доводить існування 
двох невід’ємних частин сучасної багатосторонньої 
торгівельної системи, які знаходяться у стані динаміч-
ного протистояння [3]. Однак відповідно до законів 
формальної логіки ці поняття можуть співвідноситися 
трьома різними способами (рис. 1).

Спроба розміщення організації-інституції СОТ та 
її попередниці – інституції ГАТТ – на діаграмах Ейлера – 
Венна доводить, що поняття «інституція» не є ширшим 
за поняття «організація» (варіант а)). Однак для вияв-
лення правильного співвідношення потрібно проана-
лізувати всю систему міжнародних організацій у сфері 
міжнародної торгівлі у її спряженні з ГАТТ/СОТ. Роз-
глянемо спочатку організаційно-функціональну струк-
туру СОТ (рис. 2).

http://www.business-inform.net
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Організації

Організації

Організації
ГАТТ

Інституції

СОТ

СОТ

Інституції

Інституції

ГАТТ

а) б)

в)

ГАТТ СОТ

Рис. 1. Співвідношення понять «організація» та «інституція» на прикладі ГАтт/СОт
Джерело: побудовано автором.
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Рис. 2. Інституційна складова організаційно-функціональна структура ГАтт/СОт
Джерело: побудовано автором за [2].

Організаційна складова СОТ служить механіз-
мом примусу виконання правил реалізації міжнародної 
торгівлі, які формалізуються у вигляді «угод СОТ». По-
рівняно з ГАТТ, яка хоч і мала зачатки організаційних 
механізмів примусу до виконання декларованих правил 
гри у сфері міжнародної торгівлі, зокрема Секретаріат, 
Комітет з торгівлі і розвитку, Комітет з торгівлі промис-
ловими продуктами, Сільськогосподарський комітет, 

спеціальну групу з тропічних продуктів, робочу групу 
для узгодження митних тарифів, Комітет з антидемпін-
гових практик [4], але СОТ значно розширила сферу 
свого регулювання і тому стала повноцінною організа-
цією. Розширення сфери діяльності привело також і до 
необхідності створення механізму координації із систе-
мою міжнародних організацій (рис. 3) задля запобігання 
непослідовності та виникненню суперечок.
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МКА

ІНТЕРКОП

СІКОПА

МСКТ

ІНКОТЕК

. . .

. . .

Міжнародні
галузеві

організації
підприємств

Міждержавні
галузеві

організації

СОТ

ЮНКТАД

Організації, які
регулюють товарні

ринки (зокрема
ОПЕК)

Міжнародні
організації

Спеціалізовані
економічні

об’єднання ООН
із загально-

функціональних
і галузевих
напрямків

МВФ
Система

Світового
банку

МОП

МТЦ

ПРОООН

ВОІВ

ЮНІДО

МАГАТЕ

ФАО

ВПС

ІМО

ІКАО

ВООЗ

Рис. 3. Система міжнародних організацій у сфері міжнародної торгівлі
Джерело: побудовано автором за [6, 7].

Структура взаємозв’язків усередині системи між-
народних організацій у сфері міжнародної торгівлі 
свідчить про те, що «правила гри» формулюють тільки 
спеціальні об’єднання ООН та міждержавні галузеві ор-
ганізації, тобто міжнародним галузевим організаціям 
підприємств і кооперативним організаціям не прита-
манна інституційна складова. А це, своєю чергою, свід-
чить про те, що правильне співвідношення категорій 
«інституція» та «організація» було зображено на рис. 1 
в останньому варіанті. Тобто є такі організації, що не є 
інституціями, та інституції, що не є організаціями, а є 
«організації-інституції», СОТ об’єднує у своїй сутності 
обидва поняття.

Результати дослідження діяльності міжнародних 
організацій [5] свідчать, що за їх допомогою країни з 
розвинутою ринковою економікою створюють цілісний 
ринковий простір для підприємництва в усій світовій 

економіці. Безумовно, дані країни, що домінують в гло-
бальному економічному просторі, прагнуть, перш за все, 
задовольнити власні інтереси. Але в сучасній світовій 
економіці, що характеризується взаємозалежністю на-
ціональних економік, неможливо досягти задоволення 
інтересів певних груп країн, не беручи до уваги інтереси 
інших. Тому можна сказати, що світову торгівлю регу-
лює не тільки система ГАТТ/СОТ, але й її спряження з 
іншими організаціями. 

Координація з іншими міжнародними організація-
ми є пріоритетом в СОТ. Аналіз угод, досягнутих під час 
Уругвайського раунду, показує, що питаннями, які регу-
люються СОТ, займаються принаймні ще 20 міжнарод-
них організацій (табл. 2), що може призвести до пробле-
ми когерентності. Тому учасники переговорів в рамках 
Уругвайського раунду схвалили ряд положень, призна-
чених для вирішення цієї проблеми. Одним з них є Де-
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кларація про внесок СОТ у досягнення більшої узгодже-
ності глобальної економічної політики (Declaration on the 
Contribution of the World Trade Organization to Achieving 
Greater Coherence in Global Economic Policymaking), яка 
стала частиною Уругвайського пакета домовленостей.  
У ній міністри визнали, що «труднощі, витоки яких ле-
жать не у торгівельній площині, не можуть бути виправ-
леними за допомогою заходів тільки у торгівельній сфе-
рі» і підкреслили «важливість зусиль з поліпшення інших 
елементів глобальної економічної політики задля ефек-
тивного впровадження досягнутих у рамках Уругвай-
ського раунду домовленостей» [8, 9]. Задля розв’язання 
Дохійської кризи потрібна реформа двох складових СОТ: 
як організаційної, так і інституційної.

Стаття V Угоди СОТ надає Генеральній Раді повно-
важення «розробити відповідні механізми для 
ефективної співпраці з іншими міжурядовими 

організаціями, у яких є функції, пов’язані зі сферою ді-
яльності СОТ». Тому в 1996 р. було запроваджено статус 
спостерігача у СОТ для того, щоб заохотити інші міжна-
родні організації стежити за ходом перемовин з питань, 
що становлять безпосередній інтерес для них. Слід за-
уважити, що статус спостерігача організації надається 
не у СОТ в цілому, а у його окремих органах, наприклад 
Раді з торгівлі товарами. Міжнародна організація, яка 
хоче отримати статус спостерігача у СОТ, повинна зро-

бити письмовий запит до одного з органів СОТ у пись-
мовій формі, вказавши причини своєї зацікавленості в 
участі у роботі СОТ.

Дані табл. 3 показують, що МВФ і ЮНКТАД є 
єдиними міжнародними організаціями, які мають ста-
тус спостерігача у всіх органах СОТ (Орган врегулю-
вання суперечок не може надавати жодній міжнародній 
організації статус спостерігача, однак МВФ може брати 
участь у його роботі).

СОТ також може набувати статусу спостерігача в 
інших організаціях (табл. 4), однак вона надає перевагу 
організаціям, які базуються в Європі, зокрема в Жене-
ві. СОТ є спостерігачем у 13 міжнародних організаціях, 
штаб-квартира яких розташована в Женеві. Це пов’язано 
з унікальною ситуацією, коли СОТ як міжнародна ор-
ганізація не має підрозділів у інших країнах (натомість, 
наприклад, МВФ має 81 регіонального представника 
та 4 регіональних представництва). СОТ співпрацює з 
іншими організаціями через їх представників у органах 
СОТ та електронний обмін документами.

Неурядові організації не можуть безпосередньо 
брати участь у прийнятті домовленостей під час Мініс-
терських перемовин СОТ, однак вони можуть впливати 
на процес інституціоналізації міжнародної торгівлі че-
рез процес перемовин у рамках СОТ. Кількість неурядо-
вих організацій, які брали участь у Міністерських кон-
ференціях, поступово зростала, однак у 2001 р. довелося 

таблиця 2

Сфери взаємодії СОт з іншими організаціями

Угода Інші організації

Угода із сільського господарства (Agreement on Agriculture)

Спільний фонд з товарів ООН (СFC), Продовольча та сільсько-
господарча організація ООН (ФАО), Міжнародна рада із зерна 
(International Grains Council), Міжнародна організація з кави 
(International Coffee Organization) та інші організації, які регу-
люють міжнародну торгівлю певними групами товарів

Угода про впровадження статті VII Генеральної угоди  
з тарифів і торгівлі Всесвітня митна організація (ВМО)

Угода з правил походження товарів Всесвітня митна організація (ВМО)

Угода з санітарних та фітосанітарних заходів

Комісія Кодексу Аліментаріусу (Codex Alimentarius 
Commission), Продовольча та сільськогогосподарча органі-
зація ООН (FAO), Міжнародний союз з охорони нових сортів 
рослин (UPOV), Міжнародне епізотичне бюро (OIE)

Угода про технічні бар’єри торгівлі (TBT Agreeement) Міжнародна електротехнічна комісія,  
Міжнародна організація зі стандартизації

Угода з текстилю та одягу (Agreement on Textiles and Clothing) Міжнародне бюро з текстилю та одягу (ICTB)

Угода щодо торговельних аспектів прав інтелектуальної 
власності (TRIPS)

Міжнародний союз з охорони нових сортів рослин, ВООЗ, 
Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)

Угода щодо інвестиційних заходів, пов’язаних з торгівлею 
(TRIMs Agreement)

МВФ, Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних 
суперечок (International Centre for the Settlement of Investment 
Disputes), Світовий банк

Рішення про заходи в інтересах найменш розвинених країн ЮНКТАД, Програма розвитку ООН

Генеральна угода про торгівлю послугами МОП, Міжнародний союз електрозв’язку, ЮНЕСКО, ВООЗ, 
Всесвітня туристська організація, тощо

Домовленості про правила та процедури вирішення суперечок Міжнародний суд ООН, Міжнародний центр з урегулювання 
інвестиційних спорв

Домовленості щодо платіжного балансу в ГАТТ МВФ, Світовий банк

Джерело: складено автором за [4, 7].
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таблиця 3

Організації зі статусом спостерігача в Генеральній раді та головних органах СОт

Генеральна 
рада

Орган з 
огляду 

торговельної 
політики

Рада з торгівлі 
товарами

Рада з торгівлі 
послугами Рада тРІпС Інші органи 

СОт

Організації зі статусом спостерігача у Генеральній раді

ФАО + + + + +

МВФ + + + + + +

МТЦ + + +

ОЕСР + + + + +

ООН + + + + +

ЮНКТАД + + + + + +

СБ + + + + +

ВОІВ + + +

Організації зі статусом спостерігача в інших головних органах СОТ

ЄБРР +

Європейська 
асоціація вільної 

торгівлі
+

ІКАО +/–

МСЕ +

ICTB +

UPOV +

UPU +

ВМО + +

ВООЗ +/– +/–

ВТО +/–

Джерело: складено автором за [4, 7].

таблиця 4

Організації, у яких СОт має статус спостерігача

Організації, що базуються в Женеві:

 Базельська конвенція;  Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори;  Європейська Асоціація Вільної 
Торгівлі;  Міжнародна організація зі стандартизації;  Міжнародний торговий центр;  Міжнародний союз з охорони нових 
сортів рослин;  Управління Верховного комісара ООН з прав людини;  Роттердамська конвенція;  Стокгольмська конвенція; 
 Конференція ООН з торгівлі та розвитку;  Економічна комісія ООН для Європи;  Всесвітня організація охорони здоров'я 
(ВООЗ);  Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)

Організації, що базуються в Європі:

 Група Африканських, Карибських та Тихоокеанських держав;  Продовольча та сільськогосподарча організація (ФАО);  Між - 
народна організація зі збереження тунця;  Міжнародна рада з зерна;  Міжнародний інститут дослідження рослин;  Органі-
зація економічного співробітництва та розвитку;  Комісія ООН з права міжнародної торгівлі;  Організація ООН з освіти, науки 
і культури (ЮНЕСКО);  Рамкова конвенція ООН зі зміни клімату;  Організація промислового розвитку ООН;  Всесвітня митна 
організація

Організації, що базуються у Північній Америці:

 Конвенція про біологічне різноманіття;  Міжнародний валютний фонд;  ООН;  Комісія ООН з питань сталого розвитку;  
 Програма розвитку ООН;  Світовий банк

Організації, що базуються в інших регіонах:

 Латиноамериканська економічна система;  Монреальський протокол;  Форум тихоокеанських островів;  Програма ООН  
з питань охорони навколишнього середовища

Джерело: складено автором за [4, 7].
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обмежити їх кількість з міркувань безпеки. Після Гон-
конгської конференції у 2005 р. кількість неурядових ор-
ганізацій, які беруть участь у Міністерських конферен-
ціях, почала зменшуватися через проблеми з прийнят-
тям домовленостей у рамках Дохійського раунду пере-
мовин. На Міністерській конференції на Балі у 2013 р. 
міністри зі 160 держав світу уклали перший багатосто-
ронній договір під егідою СОТ. «Балійський пакет угод» 
став важливим кроком у напрямку відновлення довіри 
до СОТ як форуму для ведення багатосторонніх пере-
мовин. Центральне місце у нових домовленостях займає 
нівелювання нетарифних обмежень взаємодії акторів у 
міжнародному середовищі, зокрема спрощення митних 
процедур з метою скорочення витрат на ведення бізнесу 
за кордоном. Інші аспекти Балійських угод присвячені 
забезпеченню продовольчої безпеки і ряду питань, які 
становлять особливий інтерес для найменш розвинених 
країн свіиу, зокрема наданню торгових преференцій та 
субсидіюванню виробництва бавовни. 

У світі, в якому все більшу роль відіграють регіо-
нальні та двосторонні угоди про вільну торгівлю, 
головною метою СОТ стає пошук творчих від-

повідей на питання, які розділяють міжнародну спів-
дружність, для забезпечення спільного розвитку у всіх 
сферах. Десята міністерська конференція у Найробі, яка 
проходила 15–18 грудня 2015 р., стала першою конфе-
ренцією у рамках системи ГАТТ/СОТ на Африкансько-
му континенті. Однак вона вже показала перші резуль-
тати – 54 країни, які відповідають за 97% міжнародної 
торгівлі цими товарами, підписали Угоду по інформа-
ційних технологіях, яка покриває 1,3 трлн дол. США, 
або 1/5 міжнародної торгівлі товарами. Це найбільше 
скорочення тарифів за 18 років функціонування СОТ, 
яке, за словами генерального директора СОТ Роберто 
Азаведо, показує можливість досягнення компромісу та 
надає приклад для подальших перемовин у рамках сис-
теми ГАТТ/СОТ і довгоочікуваного завершення Дохій-
ського раунду перемовин [2].

ВИСНОВКИ
Правила в рамках системи багатосторонньої між-

народної торгівлі в рамках ГАТТ/СОТ, знижуючи не-
визначеність, зумовлюють відносну інформованість 
суб’єкта про зміни у зовнішньому середовищі, пов’язані 
з появою інших суб’єктів. Більше того, в тій мірі, в якій 
раціональність поведінки суб’єкта залежить від ступе-
ня його інформованості та здатності використовувати 
дану інформацію для прийняття рішення, правила ви-
являються умовою раціональності поведінки суб’єкта. 
«Правила гри» діють тільки тоді, коли перетворюються 
на «образи поведінки», а це можливо тільки за наявно-
сті важелів примусу – організаційної складової інсти-
туцій. Саме тому створення «організації-інституції» 
СОТ обумовлює початок нового етапу розвитку систе-
ми багатосторонньої торгівлі. Коли як діючий суб’єкт, 
який встановлює для країн – учасниць світової торгів-
лі спільні цілі та норми, виступає єдина «організація-
інституція» – СОТ, стає більш ймовірним, що будуть 
створені й інші ефективно діючі організації, інституції, 

«організації-інституції», що забезпечують підтримку 
розвитку світової торгівлі в цілому, а на цій основі і під-
тримку економічного розвитку окремо взятих країн. На 
основі аналізу організаційно-функціональної структури 
ГАТТ/СОТ та її спряження з системою міжнародних 
інституцій у сфері міжнародної торгівлі було виявлено 
провідне значення міждержавних галузевих організацій, 
зокрема СОТ.Ширина охвату інституційної складової 
СОТ обумовлює необхідність її тісного спряження з ін-
шими інституціями для спільного формування інститу-
ційної середи міжнародної торгівлі.

Важливим для розвитку глобальної економіки є те, 
що в діяльності СОТ особливе місце займають не 
лише торгові питання, але й проблеми загального 

розвитку світової економіки. Подальші дослідження до-
цільно зосередити на вивченні впливу нетарифних обме-
жень, які погано піддаються кількісній кваліфікації і тому 
не відображаються у звичайній статистиці, на міжнарод-
ну торгівлю та їх нівелювання в рамках системи ГАТТ/
СОТ, аналізі проблем спряження ГАТТ/СОТ та інших ор-
ганізацій, інституцій та організацій-інституцій та можли-
вих шляхів реформування організаційно-функціональної 
структури СОТ для виходу з Дохійської кризи.                
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Благун І. С., Кизимишин Н. М. Узагальнення світового досвіду диференціації регіонів за ознакою інноваційності
Одним із головних стратегічних завдань нашої держави є сприяння інноваційній діяльності, змістом якого має стати розробка і виведення на на-
ціональний ринок нових товарів, розробка і впровадження нових технологій, створення і застосування нових знань. Відповідно до цього у статті 
досліджено досвід країн Європейського Союзу щодо підвищення ефективності інноваційної діяльності та диференціації регіонів за ознакою  інно-
ваційності,  визначено інструменти оцінки стану інноваційної діяльності територій Європейського Союзу на рівні регіонів. 
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дифференциации регионов по признаку инновационности

Одной из главных стратегических задач нашего государства являет-
ся содействие инновационной деятельности, содержанием которого 
должна стать разработка и вывод на национальный рынок новых това-
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in Differentiation of Regions on Account of Innovation
One of the main strategic objectives of our State is to promote innovation, 
which should include development and launch of new products at the na-
tional market, development and introduction of new technologies, creation 
and application of new knowledge. In accordance with the said above, the 
article has examined the experience of European Union Member States 
to improve the efficiency of innovation and differentiation of regions in 
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has been determined in relation to the territories of the European Union 
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