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Цей Звіт підготовлений у рамках проекту «Торговельна по-
літика і практика в Україні», який реалізує Інститут еконо-
мічних досліджень і політичних консультацій у співпраці 
з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
та Національною радою торгівлі Швеції за фінансової під-
тримки Уряду Швеції. 

Інтерпретації та висновки, представлені в цій публікації, 
не обов’язково відображають позицію Уряду Швеції та 
Уряду України.

Підсумки 
діяльності України щодо  
забезпечення принципу 
прозорості в СОТ

У 2008–2015 роках Україна подала 534 нотифікації в СОТ стосовно на-
ціонального законодавства у сфері зовнішньої торгівлі та очікуваних 
законодавчих змін

Україна повністю виконує свої зобов’язання щодо подання регулярних 
повідомлень 

Як і в інших країнах світу, в Україні переважна більшість поданих ноти-
фікацій стосується сфери дії Угод ТБТ та СФЗ

Протягом 2012–2013 років значно зросла кількість коментарів кра-
їн-членів СОТ до нотифікацій України

Протягом 2008–2015 років надійшло 497 запитів країн-членів СОТ 
щодо чинного законодавства України 

У 2015 році зросла кількість запитів від бізнесу щодо торговельного за-
конодавства країн-членів СОТ

В Україні проводиться регулярний моніторинг нотифікацій інших кра-
їн-членів СОТ

Короткий огляд нотифікацій країн-членів СОТ у сфері ТБТ/СФЗ нада-
ється українською мовою у відкритому доступі

Україна активізувала участь у роботі Комітетів СОТ 

Протягом 2012–2015 років проводилась системна просвітницька робо-
та для бізнесу та державних службовців із питань дотримання принци-
пу прозорості СОТ
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Принцип прозорості  
в Угодах СОТ 

Багатостороння торговельна система СОТ базується на низці головних 
принципів, зокрема:

•	 недискримінації торговельних партнерів, товарів і послуг вітчиз-
няного та іноземного походження;

•	 сприянні відкритості шляхом зменшення торговельних бар’єрів, 
у тому числі, ввізних мит та нетарифних обмежень імпорту та 
експорту;

•	 передбачуваності та прозорості торговельної політики задля 
уникнення довільного встановлення бар’єрів у торгівлі.

Під прозорістю торговельної політики розуміється ступінь відкритості 
та передбачуваності торговельної політики й практики та процесів, що 
їх визначають. Компаніям та інвесторам у своїй країні та за кордоном 
потрібне регуляторне середовище, що заслуговує на довіру. Тому СОТ 
намагається поліпшити прогнозованість і стабільність торговельної 
політики, а отже, покращити бізнес-клімат своїх країн-членів. 

Подання нотифікацій та обробка запитів є інтегральною частиною ви-
мог щодо дотримання принципу прозорості СОТ. Багатостороння тор-
говельна система охоплює велику кількість різних сфер торгівлі, які 
підлягають нотифікуванню країнами-членами СОТ, адже всі вони без-
посередньо впливають на торговельний режим. 

Зобов’язання щодо дотримання принципу прозорості та нотифікування 
містяться практично в кожній із багатосторонніх угод СОТ. Відповідно 
до Рішення Міністрів СОТ щодо процедури повідомлення До Індикатив-
ного переліку заходів, що підлягають нотифікуванню, входять:

•	 Тарифи та додаткові збори;
•	 Тарифні квоти;
•	 Кількісні обмеження імпорту та експорту; 



Звіт про дотримання Україною Зобов’яЗань щодо 
ЗабеЗпечення принципУ проЗорості в рамках сот 2008–2015

9Звіт про дотримання Україною Зобов’яЗань щодо 
ЗабеЗпечення принципУ проЗорості в рамках сот 2008–2015

8

•	 Нетарифні заходи, такі як ліцензування та пов’язані з торгівлею 
інвестиційні заходи; 

•	 Правила щодо митної оцінки;
•	 Правила визначення країни походження;
•	 Державні закупівлі;
•	 Технічні бар’єри в торгівлі, санітарні та фітосанітарні заходи;
•	 Захисні заходи;
•	 Антидемпінгові заходи;
•	 Компенсаційні заходи;
•	 Торговельні аспекти захисту прав інтелектуальної власності;
•	 Експортні субсидії, державна підтримка в сільському господар-

стві та промисловості;
•	 Зони вільної торгівлі та митні союзи;
•	 Державні торговельні підприємства зі спеціальними правами чи 

привілеями.

У рамках переговорів Дохійської програми розвитку питання забезпе-
чення прозорості торговельної політики набули ще більшого значення. 
Прозорість, включаючи систему повідомлень та пов’язані з цим інстру-
менти, у поєднанні з акцентом на розвиток, стала однією з основних 
тем для обговорення. 

У листопаді 2014 року була ухвалена Угода СОТ про сприяння торгівлі, 
що повністю базується на концепції забезпечення прозорості, як абсо-
лютно необхідної умови сприяння торгівлі. 

Зокрема, Угода передбачає зобов’язання країн-членів СОТ своє-
часно публікувати, у тому числі в Інтернеті, широкий спектр спе-
ціалізованої інформації з питань забезпечення процедур у торгівлі 
(вимоги й процедури митної очистки імпортованих та експортова-
них товарів, дані щодо національних довідкових центрів тощо). Такі 
вузько окреслені вимоги до прозорості повинні допомогти бізнесу 
одержувати актуальну інформацію щодо всіх імпортно-експортних 
процедур та вимог. 

Крім того, кожна країна — член СОТ повинна надати заявникові, який 
подав письмовий запит, попереднє рішення з описом режиму, який буде 
застосовуватись до товару на момент ввезення (положення про попе-
редні рішення митних органів). Завдяки цьому підвищується визначе-
ність і передбачуваність міжнародних торговельних угод. Іншою нова-
цією у сфері прозорості є зобов’язання країн-членів СОТ проводити 
консультації з суб’єктами торгівлі та іншими зацікавленими сторонами 
до набуття чинності новими або зміненими законами, пов’язаними з 
перевезенням, випуском та митним очищенням товарів. Важливим є 
також надання більших можливостей для урядів, бізнесу та інших за-
цікавлених сторін у сфері коментування проектів законів та правил за-
гального застосування, що належать до руху, випуску в обіг і митного 
очищення товарів (включно з транзитними товарами), які має намір 
запровадити країна — член СОТ.
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Досягнення України  
у сфері дотримання принципу 
прозорості 

Протягом семи років членства в СОТ Україна успішно виконувала зо-
бов’язання у сфері прозорості торговельної політики. 

У 2008–2015 роках Україна подала  
до СОТ 534 нотифікації стосовно 

національного законодавства у сфері 
зовнішньої торгівлі та очікуваних 

законодавчих змін
 

За період із травня 2008 року до кінця грудня 2015 року Україною на-
правлено до СОТ 534 нотифікації. 

Найбільшу кількість повідомлень, а саме 115 нотифікацій, було надано 
в 2008 році (див. Діаграму 1). Це було значною мірою пов’язано з подан-
ням початкових нотифікацій, що пов’язані з набуттям членства в СОТ 
та, відповідно, необхідністю повідомити про вже існуючі заходи та уго-
ди, наприклад, нотифікувати чинні угоди про вільну торгівлю. 

Протягом наступних чотирьох років членства (2009–2012 роки) кіль-
кість повідомлень України коливалась у межах 60–80 за рік, що є су-
марним результатом регулярних та принагідних (ad hoc) повідомлень 
та є віддзеркаленням динаміки зміни національного регуляторного се-
редовища, пов’язаного з торгівлею. У 2013–2015 роках кількість повідо-
млень дещо знизилась: 52 повідомлення в 2013 році, 42 повідомлення в 
2014 році та 34 повідомлення в 2015 році, що пов’язано зі сповільнен-
ням змін у регуляторному середовищі на тлі складних політико-еконо-
мічних процесів у країні. 

Діаграма 1: 
Щорічна кількість нотифікацій України 
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Джерело: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Browse/FE_B_S006.aspx

За винятком року набуття членства, у середньому Україна подає близь-
ко 2% від річної кількості нотифікацій, які реєструються в СОТ.

Україна повністю виконує  
свої зобов’язання щодо подання  

регулярних повідомлень

Завдяки тому, що Україна вчасно створила всі необхідні інституцій-
ні умови для виконання вимог СОТ щодо забезпечення прозорості, 
країна може повністю виконувати свої зобов’язання щодо подання 
регулярних піврічних та щорічних повідомлень. Зокрема, протягом 
2015 року було надіслано нотифікації відповідно до вимог таких угод 
СОТ: 
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•	 Угода про сільське господарство
•	 Угода про застосування СФЗ 
•	 Угода про ТБТ
•	 Угода про застосування статті ХІІ ГАТТ 1994 року щодо платіж-

ного балансу
•	 Угода про застосування статті VI ГАТТ 1994 року (антидемпінг)
•	 Угода про субсидії та компенсаційні заходи
•	 Угода про процедури ліцензування імпорту 
•	 Угода про торгівлю послугами
•	 Угода про захисні заходи
•	 Регіональні домовленості, стаття XXIV ГАТТ 1994

Враховуючи значний обсяг і складність роботи, до цієї діяльності було 
залучено експертні ресурси Інституту економічних досліджень та полі-
тичних консультацій у рамках проекту технічної допомоги «Торговель-
на політика й практика в Україні».

Як і в інших країнах СОТ, в Україні  
переважна більшість поданих  

нотифікацій стосується сфери  
дії Угод ТБТ та СФЗ

За інформацією WTO Documents Online, найбільша кількість нотифіка-
цій подається Україною у сфері ТБТ та СФЗ (див. Діаграму 2), що відпо-
відає загальносвітовій практиці. Протягом 2008-2015 років частка ноти-
фікацій, які стосувались сфери ТБТ/СФЗ, у загальній кількості нотифіка-
цій склала 79% у середньому у світі та 59% в Україні.

Велика кількість принагідних (ad hoc) нотифікацій із питань ТБТ/СФЗ 
свідчить про активний розвиток цієї сфери регулювання торгівлі як в 
Україні, так і в цілому світі. 

Зміни з метою вдосконалення українського законодавства стимулю-
ються кількома чинниками. З одного боку, відбувається гармонізація 
національного законодавства у сфері ТБТ/СФЗ із міжнародними стан-
дартами. З іншого, створюється нове законодавство, яке спрямоване на 
забезпечення захисту життя та здоров’я людей, тварин і рослин, захи-
сту довкілля, тощо в умовах швидкого розвитку продуктів та техноло-
гій, наприклад, у відповідь на поширення ГМО продукції. 

У сфері надання ad hoc нотифікацій Сектором нотифікацій та обробки 
запитів Мінекономрозвитку проводиться регулярна робота щодо по-
кращення співробітництва з міністерствами-розробниками проектів 
нормативно-правових актів у сфері ТБТ/СФЗ та регулярний моніто-
ринг інформації щодо оповіщення про розробку проектів документів 
на їхніх офіційних сайтах.

Діаграма 2: 
Нотифікації щодо ТБТ/СФЗ серед нотифікацій України 
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Протягом 2012–2013 років значно  
зросла кількість коментарів країн-членів  

СОТ до нотифікацій України

Починаючи з 2012 року, спостерігається різке зростання кількості ко-
ментарів, які отримала Україна на надіслані країнам-членам СОТ но-
тифікації. Зокрема, у 2012 році країна отримала 22 коментарі, тоді як 
протягом попередніх п’яти років було отримано лише 33 коментарі. У 
2013 році кількість коментарів досягла максимального рівня з моменту 
членства України в СОТ: 87 коментарів за рік. Незважаючи на загальну 
тенденцію до зменшення коментарів у 2014-2015 роках, всього протя-
гом останніх чотирьох років кількість коментарів порівняно з 2008–
2011 роками зросла вчетверо.

Загальне збільшення кількості коментарів може свідчити як про підви-
щений інтерес торговельних партнерів України до змін національно-
го законодавства, так і про потенціал зростання торговельних бар’єрів 
для партнерів унаслідок цих змін. 

Переважна кількість коментарів надходять із розвинених країн, які 
мають налагоджений механізм аналізу нотифікацій та оцінки їхньо-
го регуляторного впливу на торгівлю, а саме з ЄС, у тому числі, окре-
мих країн-членів, США та Канади (див. Діаграму 3). Серед економік, 
які знаходяться в процесі становлення (emerging economies), найбільше 
коментарів надійшло від Китаю. Крім того, значна частка коментарів 
надавалась групами країн.

Україна надає відповіді на всі отримані коментарі. 

Діаграма 3: 
Географічний розподіл отриманих Україною коментарів до нотифі-
кацій у 2008-2015 роках

США 27%

Китай 3%

ЄС, у тому числі 
окремі країни-
члени ЄС 43%

Канада 11%

Інші (включаючи 
коментарі від 

груп країн) 16%

Джерело: МЕРТ 

Протягом 2008–2015 років надійшло 497 
запитів країн-членів СОТ щодо чинного 

законодавства України

Серед важливих завдань забезпечення прозорості є відповідь на запи-
ти та надання додаткової інформації на запити країн СОТ та Секрета-
ріату СОТ. 

Протягом 2008–2012 років поступово зростала кількість запитів кра-
їн-членів щодо чинного законодавства України. У 2012 році Україною 
було опрацьовано 123 запити від країн-членів СОТ, що є найвищим по-
казником від початку членства України в цій міжнародній організації 
(див. Діаграму 4). У 2014–2015 роках відбулось різке зменшення запитів, 
що може пояснюватися зниженням інтересу країн — членів СОТ внаслі-
док нестабільної політичної та економічної ситуації, що склалася в країні.



Звіт про дотримання Україною Зобов’яЗань щодо 
ЗабеЗпечення принципУ проЗорості в рамках сот 2008–2015

17Звіт про дотримання Україною Зобов’яЗань щодо 
ЗабеЗпечення принципУ проЗорості в рамках сот 2008–2015

16

У цілому, висока кількість запитів щодо регуляторного середовища в 
Україні в період, що передував політичній кризі останніх років, свід-
чить про інтерес міжнародної бізнес-спільноти до економіки країни, 
можливостей розвитку торгівлі та інвестування. 

Діаграма 4:  
Кількість запитів щодо торговельного законодавства України, які 
надійшли від країн-членів СОТ
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Більшість запитів та коментарів країн СОТ надійшла стосовно законо-
давчих змін та заходів у таких сферах: 

•	 процедура визнання еквівалентності системи контролю вироб-
ництва та обігу продукції та сировини тваринного походження;

•	 введення заборони імпорту до України продукції тваринництва 
та птиці;

•	 використання в Україні хімічних речовин;

•	 вимоги до електромагнітної сумісності обладнання;

•	 маркування харчових продуктів, включаючи ГМО маркування;

•	 державна система біологічної безпеки; 

•	 карантин рослин;

•	 харчові добавки;

•	 вимоги до виробництва органічної продукції;

•	 продукція, що підлягає обов’язковій сертифікації;

•	 процедури ліцензування імпорту;

•	 максимально допустимі рівні залишків пестицидів і гербіцидів у 
харчових продуктах;

•	 порядок проведення державної ветеринарно-санітарної експер-
тизи ГМО джерел кормів, кормових домішок та ветеринарних 
препаратів.

Крім того, країни-члени СОТ виявляли значну зацікавленість до за-
конодавчих змін у сфері внутрішньої підтримки сільського госпо-
дарства, запровадження Україною ліцензування імпорту коксівного 
вугілля та коксу, запровадження захисних заходів стосовно імпорту 
автомобілів, державного регулювання виробництва та реалізації цу-
кру в Україні тощо.

У 2015 році зросла кількість  
запитів від бізнесу щодо торговельного 

законодавства країн-членів СОТ

Система нотифікування заходів до СОТ надає можливість зацікавле-
ним виробникам та експортерам дізнаватися про зміни в законодав-
стві, зокрема, у сфері ТБТ та СФЗ, на інших ринках на основі нотифіка-
цій країн СОТ.

Протягом 2015 року надійшло та було опрацьовано Сектором нотифі-
кацій та обробки запитів 22 запити від українських та іноземних ком-
паній. Це найвищий показник за останні сім років, що свідчить про по-
силення уваги бізнесу до регулярного середовища країн-членів СОТ в 
умовах продовження кризових явищ в економіці. 
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Діаграма 5: 
Отримання запитів бізнесу щодо торговельного законодавства кра-
їн-членів СОТ 
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Водночас, кількість запитів від бізнесу залишається досить низькою, 
якщо порівняти кількість запитів та кількість компаній, які займають-
ся експортними та імпортними операціями. Це може свідчити про недо-
статню обізнаність бізнесменів щодо можливостей системи прозорості 
СОТ. У зв’язку з цим, на регулярній основі проводиться просвітницька 
робота для бізнесу з питань дотримання принципу прозорості СОТ.

В Україні проводиться регулярний  
моніторинг нотифікацій інших країн —  

членів СОТ

Міністерством економічного розвитку й торгівлі України на постійній 
основі здійснюється моніторинг та аналіз нотифікацій, які надходять 
від інших країн-членів СОТ, у тому числі, нотифікацій у сфері ТБТ/
СФЗ. 

Мета моніторингу та аналізу нотифікацій — оцінка потенційного зна-
чення очікуваних або впроваджених змін у торговельному законодав-
стві країн-членів СОТ для українських експортерів та виробників. 

Протягом року країни-члени СОТ готують і надсилають кілька тисяч 
нотифікацій, переважна більшість яких стосується ТБТ та СФЗ (див. Ді-
аграму 6). 

Діаграма 6: 
Тематична структура нотифікацій країн-членів СОТ у 2008–2015 роках
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Джерело: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Browse/FE_B_S006.aspx 

Протягом 2015 року українськими фахівцями було опрацьовано 3792 
нотифікації країн-членів СОТ, серед яких 1471 нотифікація з питань 
СФЗ та 1599 — з питань ТБТ. 

За результатами обробки нотифікацій готуються короткі інформаційні 
повідомлення українською мовою. Ці інформаційні повідомлення сис-
тематично розміщуються на офіційному Інтернет сайті Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі та направляються центральним орга-
нам виконавчої влади України для використання в роботі й подальшо-
го інформування зацікавлених сторін, у тому числі, бізнесу.
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Також, на постійній основі відстежуються питання, які порушуються в 
рамках роботи Комітетів ТБТ та СФЗ, як специфічні торговельні зане-
покоєння країн-членів СОТ. Мета моніторингу — виявлення заходів, 
які можуть представляти потенційні бар’єри для українського експор-
ту. Про такі заходи повідомляються компетентні державні органи, зо-
крема, у формі звітів за результатами засідання Комітетів.

Використання цієї інформації державними органами чи бізнесом доз-
воляє виявити потенційні чи наявні бар’єри в торгівлі на ринках цих 
країн та вжити заходів щодо їх усунення чи зменшення їхнього негатив-
ного впливу на український експорт шляхом направлення коментарів 
до відповідних країн, проведення консультацій та внесення проблем на 
розгляд комітету СОТ чи Органу з врегулювання суперечок.

Короткий огляд нотифікацій країн-членів  
СОТ у сфері ТБТ/СФЗ надається  

українською мовою у відкритому доступі

Інформація щодо запланованих змін законодавства країн-членів СОТ 
у сфері ТБТ та СФЗ щомісяця готується й розміщується на сайті Мініс-
терства економічного розвитку і торгівлі http://www.me.gov.ua в рубри-
ці «Співробітництво з СОТ» («Інформація за повідомленнями з кра-
їн-членів СОТ»), а також направляється бізнес-асоціаціям для інфор-
мування та для використання в роботі. Крім того, подібна інформація 
розміщується на порталі «Державна підтримка українського експорту» 
www.ukrexport.gov.ua.

У рамках проекту технічної допомоги «Торговельна політика і практика 
в Україні», починаючи з листопада 2012 року у співпраці між Міністер-
ством економічного розвитку і торгівлі та Інститутом економічних до-
сліджень і політичних консультацій здійснюється випуск електронного 
інформаційного бюлетеня «Відомості країн-членів СОТ», який містить 
детальний огляд ключових нотифікацій, у першу чергу, у сфері ТБТ / 
СФЗ, українською мовою. 

Інформаційний бюлетень «Відомості країн-членів СОТ» виходить дві-
чі на місяць і розповсюджується серед бізнес-асоціацій, окремих ком-

паній, а також органів державної влади. Усі випуски бюлетеня можна 
знайти за адресою: www.ier.com.ua/ua/trade_policy_project/newsletter/
WTO_members/. 

Крім того, у рамках вищезазначеного проекту з січня 2014 року Секто-
ром нотифікацій та обробки запитів Мінекономрозвитку спільно з  Ін-
ститутом економічних досліджень та політичних консультацій започат-
ковано підготовку та випуск ще двох регулярних продуктів. У  рамках 
«Огляду новин торговельного законодавства України» здійснюється 
моніторинг очікуваних змін нормативно-правового регулювання Укра-
їни у сфері ТБТ/СФЗ та інших сферах регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності. «Огляд засідань Комітетів СОТ» містить короткий 
опис питань, які обговорюються під час роботи комітетів СОТ, з ак-
центом на важливі для України питання. Ці продукти можна знайти на 
сайті: www.ier.com.ua/ua/trade_policy_project/newsletter/. 

Україна активізувала участь у роботі 
Комітетів СОТ 

Важливість та необхідність участі представників органів влади Украї-
ни в роботі Комітетів СОТ полягає в реальній можливості залучення 
українських експертів до обговорення питань подальшого розвитку 
міжнародної торгівлі, розширення можливостей доступу товарів на 
світові ринки, активного застосування механізмів СОТ для реалізації 
торговельних інтересів національних виробників, формування та пре-
зентацію позиції країни з цих питань.

Протягом останніх двох років делегації фахівців з Києва на постійній 
основі брали участь у роботі офіційних засідань таких комітетів:

•	 Комітет із питань СФЗ;

•	 Комітет із питань ТБТ.

У 2015 році представники Мінекономрозвитку взяли участь у робо-
ті засідань Комітету ТБТ та в обговоренні специфічних торговельних 
проблем, які порушувалися під час засідання та представляли інтерес 
для України, зокрема щодо:
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•	 створення Російською Федерацією бар’єрів у торгівлі в резуль-
таті заборони ввезення на територію РФ та АРК кондитерських 
виробів, рослинної продукції, соків, пива та молочної продукції 
деяких українських виробників;

•	 невідповідності Угоді ТБТ положень технічних регламентів Мит-
ного Союзу у сфері безпеки залізничного транспорту;

•	 створення бар’єрів у торгівлі у зв’язку із введенням заборони на 
імпорт на територію Російської Федерації харчової солі україн-
ського виробництва;

•	 створення бар’єрів у торгівлі Російською Федерацією щодо заборо-
ни ввезення шпалер українського виробництва на територію РФ;

•	 занепокоєння країн-членів СОТ стосовно намірів Ірландії та Ве-
ликої Британії посилити законодавчі вимоги щодо пакування ви-
робів з тютюну.

Зокрема, щодо заборони ввезення на територію РФ зазначених вище 
продуктів харчування увагу Комітету було привернуто до браку офі-
ційних результатів інспекції українських підприємств з боку РФ, не-
прозорості та дискримінаційного характеру її заходів. Українська де-
легація наполягала на скасуванні обмежень з огляду на брак науково 
обгрунованої інформації від російської сторони та представила інфор-
мацію про додаткові заходи вітчизняних виробників, спрямованих на 
забезпечення якості та безпечності продукції.

Щодо невідповідності Угоді ТБТ положень технічних регламентів Мит-
ного Союзу у сфері безпеки залізничного транспорту Комітет ТБТ був 
повідомлений про порушення принципу національного режиму для 
постачальників за межами Митного союзу, надмірне регулювання з 
боку РФ у сфері сертифікації, а також про відмову російської сторони 
визнавати еквівалентність технічних регламентів.1 У свою чергу, РФ ви-
словила готовність вести переговори на рівні офіційних національних 
органів та відомств для вирішення проблемних питань. Водночас, на 
практиці цього не відбулося. Україна привернула увагу учасників засі-
дання Комітету СОТ до пасивності РФ у питанні проведення належно-
го аналізу проблеми для усунення цього бар’єру в торгівлі.
1 У серпні 2014 року набули чинності технічні регламенти МС у сфері залізничного транспорту, які встанов-
люють вимоги до експлуатації залізничного рухомого складу, високошвидкісного залізничного транспорту та 
інфраструктури залізничного транспорту. Вимоги вищезазначених технічних регламентів є обов’язковими для 
дотримання підприємствами України, що експортують продукцію до країн Митного союзу.

Крім того, у січні 2015 року Росспоживнагляд РФ заборонив ввезення 
до країни солі виробництва української компанії «Артемсіль».2 Під час 
засідання Комітету ТБТ представник України висловив занепокоєння 
стосовно заходів РФ, які негативно впливають на імпорт харчової солі 
з України, закликав до зняття введеної заборони та акцентував увагу 
на необхідності дотримання зобов’язань, взятих на етапі приєднання 
РФ до СОТ. Аналогічно, було висловлено занепокоєння щодо заборони 
ввезення шпалер українського виробництва на територію РФ, що було 
зроблено із прямим порушенням ст.10 Угоди ТБТ щодо повідомлень та 
діяльності пунктів запитів. 

Додатково, під час обговорення основних напрямів перегляду дії Угоди 
ТБТ на робочому засіданні Комітету ТБТ, Україною внесено пропози-
цію щодо визнання результатів оцінки відповідності шляхом визнання 
систем акредитації на двосторонньому й багатосторонньому рівнях.

Протягом 2012–2015 років проводилась 
системна просвітницька робота для 

бізнесу та державних службовців із питань 
дотримання принципу прозорості СОТ

Протягом 2013–2015 років тривала робота проекту технічної допомоги 
«Інституційне співробітництво між Міністерством економічного роз-
витку і торгівлі України та Національною Радою торгівлі Швеції», розпо-
чата в 2012 році.

У рамках проекту за активної участі Департаменту доступу до ринків та 
взаємодії із СОТ, спільно з Інститутом економічних досліджень і полі-
тичних консультацій і Національною радою з торгівлі Швеції було ор-
ганізовано низку заходів. 

Протягом 2013–2015 років у 23-х обласних центрах України були прове-
дені семінари для бізнесу та державних службовців, присвячені питанням 
взаємодії уряду та бізнесу в рамках членства в СОТ (див. Діаграму 7). 

2 У відповідь підприємство заявило про відповідність своєї продукції міжнародним стандартам якості і 
вважає претензії Росспоживнагляду безпідставними. Підприємство використовує міжнародну систему управ-
ління якістю «ISO 9001:2008». Крім того, воно добровільно сертифікує свою продукцію в українській системі 
сертифікації УкрСепро та в російській системі сертифікації ГОСТ Р.
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Діаграма 7: 
Регіональні семінари для бізнесу та державних службовців із питань 
взаємодії уряду та бізнесу в рамках членства в СОТ у 2013-2015 роках

Зазначені заходи надали можливість представникам бізнесу ознайоми-
тись із:

•	 забезпеченням дії принципу прозорості та передбачуваності тор-
говельної політики в рамках СОТ;

•	 механізмами та інструментами захисту інтересів бізнесу в рамках 
СОТ;

•	 станом та перспективами реформування системи технічного ре-
гулювання в Україні з точки зору СОТ та європейської інтеграції;

•	 впливом торговельної політики на діловий клімат.

Крім регіональних семінарів, було проведено низку заходів у м. Києві, 
присвячених питанням дотримання принципу прозорості СОТ.  Зокре-
ма, 28 березня 2013 року відбувся навчальний семінар «СОТ: сільське 
господарство та торговельна політика». Однією з головних цілей заходу 
було сприяння кращій координації роботи державних органів Украї-
ни у сфері дотримання принципу прозорості СОТ. Представники Мі-

ністерства аграрної політики України були ознайомлені з основними 
принципами та напрямами діяльності СОТ щодо забезпечення прин-
ципу прозорості, зокрема, щодо підготовки нотифікацій та запитів із 
питань сільського господарства в системі СОТ.

Протягом 2013 року в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 
України було проведено три заходи для державних службовців та біз-
несу, присвячені різним аспектам імплементації положень Угод ТБТ та 
СФЗ та дотримання принципу прозорості СОТ. 

У квітні 2014 року у м. Києві відбулась конференція «Спрощення про-
цедур міжнародної торгівлі: світова практика та Україна», присвячена 
обговоренню стратегічних підходів до спрощення процедур торгівлі та 
нових можливостей, пов’язаних із реалізацією Угоди СОТ про спро-
щення процедур торгівлі.

Також, у 2014 році в Міністерстві економічного розвитку й торгівлі 
України було проведено два семінари — окремо для представників мі-
ністерств і для бізнесу, присвячені питанням застосування положень 
Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції 
(АСАА) в ході імплементації поглибленої та всеохоплюючої Угоди про 
вільну торгівлю між Україною та ЄС.

У 2015 році у м. Києві було проведено 4 семінари, присвячені питанням 
взаємодії уряду та бізнесу в рамках членства в СОТ, зокрема, такі: 

•	 Спеціалізований семінар із юридичних аспектів імплементації 
Угоди про ТБТ (25–26 лютого 2015 року);

•	 Семінар із питань стандартизації (2 липня 2015 року);

•	 Імплементація Угоди СОТ про технічні бар’єри в торгівлі: акту-
альні питання (11 червня 2015 року);

•	 Україна на світових ринках: багатосторонні та двосторонні ін-
струменти доступу до ринків (15 грудня 2015 року).

Особливо цікавими для підприємців та державних службовців були 
спеціалізовані семінари з різних аспектів імплементації Угоди про тех-
нічні бар’єри в торгівлі (ТБТ). Зокрема, на цих заходах були докладно 
розглянуті питання стандартизації, забезпечення прозорості в процесі 
участі України в роботі Комітету ТБТ.
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Про український пункт  
обробки запитів  
та нотифікацій СОТ 
Україна, як член СОТ, має зобов’язання дотримуватися загального ре-
жиму прозорості стосовно нормативних і регуляторних актів, пов’яза-
них із торгівлею. 

З 2011 року виконання зобов’язань щодо прозорості та нотифіку-
вання, зокрема, виконання функцій національного пункту обробки 
запитів та нотифікацій покладено на Департамент доступу до ринків 
та взаємодії із СОТ Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України у співпраці з усіма відповідними міністерствами та відом-
ствами, а в рамках Департаменту  — на Сектор нотифікацій та об-
робки запитів.

Сектор нотифікацій та обробки запитів виконує функції:

•	 національного органу нотифікацій за всіма угодами СОТ, за ви-
нятком нотифікацій відповідно до статті XVIII ГАТТ 1994 року;

•	 пункту обробки запитів за угодами ТБТ/СФЗ;

•	 контактного пункту для подання інформації про статистику ім-
порту та чинний митний тариф до інтегрованої бази даних СОТ 
(IDB WTO);

•	 інформаційного пункту з питань СОТ для українських органів 
державної влади, бізнесу та громадських організацій. 

Сектор займається питаннями співробітництва та обміну оперативною 
інформацією і документами з Секретаріатом та країнами-членами СОТ 
відповідно до вимог угод СОТ. Крім того, він співпрацює з державними 
органами у сфері підготовки повідомлень України та коментарів щодо 
заходів членів СОТ, відповідей на запити та коментарі країн СОТ та 
окремих компаній щодо торговельного режиму.

Основні напрямки діяльності Сектору:

•	 Інформування країн-членів СОТ та/або органів СОТ про законо-
давство України та його зміни у сфері зовнішньої торгівлі, надан-
ня відповідей на запити та коментарі;

•	 Проведення аналізу нотифікацій країн-членів СОТ про запро-
поновані та прийняті заходи з метою визначення можливості їх-
нього негативного впливу на експортний потенціал України, ін-
формування відповідних центральних органів виконавчої влади, 
асоціацій товаровиробників та експортерів;

•	 Координація роботи з підготовки запитів та коментарів України 
щодо нотифікацій/заходів країн СОТ з метою усунення бар’єрів 
у торгівлі;

•	 Забезпечення членства України в міжнародних організаціях та 
участі відповідних центральних органів виконавчої влади в між-
народних заходах шляхом підготовки інформаційних та аналі-
тичних матеріалів до відповідних заходів;

•	 Сприяння українським експортерам у покращенні доступу на 
ринки країн-членів СОТ шляхом оперативного забезпечення 
інформацією про зміни в торговельних режимах країн СОТ та 
сприяння в підготовці коментарів до законопроектів країн СОТ 
у разі необхідності та доцільності. 
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Поточні виклики  
та потенціал для розвитку 

За роки членства в СОТ Україна досягла значних успіхів у сфері до-
тримання принципу прозорості СОТ, незважаючи на низку перепон на 
цьому шляху: була створена відповідна інституційна спроможність із 
високим рівнем фахової підготовки кадрів, міжвідомчими зв’язками в 
країні та високим рівнем міжнародної взаємодії в сфері забезпечення 
принципу прозорості в СОТ.

Водночас, країна має суттєвий потенціал для подальшого розвитку ді-
яльності, спрямованої на повніше використання можливостей СОТ у 
сфері транспарентності.

Суттєвими викликами для спроможності країни в цій сфері залиша-
ються часті кадрові зміни внаслідок недосконалих та періодичних ад-
міністративних реформ, повільний процес ухвалення нормативних ак-
тів щодо процедури виконання зобов’язань України перед СОТ у сфе-
рі прозорості та міжвідомчої координації, недостатня зацікавленість 
представників міністерств у переході до використання електронної 
системи ТБТ нотифікацій. 

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС створило нові ви-
клики, зумовлені необхідністю організації ефективної роботи для ви-
конання зобов’язань у сфері прозорості.

Покращення механізмів інформування  
щодо змін торговельного  

законодавства

Сучасний розвиток технологій робить інформацію набагато доступ-
нішою для зацікавлених сторін. Водночас, обсяги та швидкість обміну 
інформацією настільки збільшились, що все більшим попитом корис-

туються системи, які дозволяють оперативно структурувати інформа-
ційні потоки відповідно до потреб.

Важливим напрямом у цьому контексті є покращення доступу та функ-
ціональності розділу сайту Міністерства економічного розвитку і тор-
гівлі, що стосується українського органу нотифікацій і пункту обробки 
запитів. Відповідну інформацію щодо змін у торговельних режимах та 
конкретних заходах країн-членів СОТ розміщено на сайті Міністерства 
в розділі «Співробітництво зі Світовою організацією торгівлі».

Дотримання принципу прозорості  
відповідно до Угоди про асоціацію  

між ЄС та Україною 

У вересні 2014 року Україна ратифікувала Угоду про асоціацію з ЄС, 
важливим компонентом якої є домовленості щодо створення по-
глибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. В Угоді міститься 
низка положень про дотримання принципу прозорості, зокрема, про 
створення пунктів обробки запитів, які надходять від бізнесу, ЄС та 
країн-членів ЄС.

Відповідно, важливим завданням і викликом є організація змістовної 
і  якісної роботи такого пункту в Україні. 

Покращення міжвідомчої комунікації  
в рамках дотримання принципу  

прозорості в Україні 

Основою діяльності у сфері дотримання вимог прозорості є забезпе-
чення міжвідомчої координації, налагодження сталих каналів комуні-
кації поряд із постійним підвищенням рівня знань державних служ-
бовців стосовно можливостей СОТ щодо виявлення та усунення бар’є-
рів у торгівлі. 
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Наразі, для вдосконалення міжвідомчої координації у сфері дотриман-
ня положень Угод СОТ щодо прозорості проводяться регулярні семіна-
ри, тренінги та консультації в робочому порядку, спрямовані на підви-
щення обізнаності державних службовців стосовно можливостей СОТ 
щодо виявлення та усунення бар’єрів у торгівлі, сфери дії Угоди про 
технічні бар’єри в торгівлі (ТБТ) та Угоди про застосування санітарних 
та фітосанітарних заходів (СФЗ). 

Як наслідок, 83% опитуваних у 2014–2015 роках представників мініс-
терств (Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, МОЗ тощо) зазначили 
покращення комунікації в питаннях підготовки нотифікацій та від-
повідей на коментарі країн СОТ. Відповідні міністерства стали часті-
ше ініціювати підготовку нотифікації, самостійно та вчасно надавати 
необхідну інформацію Сектору нотифікацій та обробки запитів. На-
приклад, за 2014 рік розробниками проектів технічного регулювання 
було вчасно представлено інформацію для підготовки 55-ти % ноти-
фікацій у порівнянні із 30-ма % в 2013 році та 20-ма % в другому пів-
річчі 2012 року.

Проте подальший розвиток міжвідомчої взаємодії та координації по-
требує постійної уваги та зусиль з огляду на постійне збільшення числа 
нотифікацій, які ініціюються міністерствами — розробниками проек-
тів нормативно-правових актів, а також, ширше використання держав-
ними службовцями електронної системи повідомлень щодо ТБТ ноти-
фікацій (наразі перевага надається старим методам).

Іншим напрямом є заохочення участі державних службовців у навчаль-
них програмах, у тому числі, on-line програмах http://etraining.wto.org. 
Це сприятиме підвищенню рівня компетентності представників дер-
жавних органів влади у сфері прозорості Угод СОТ та регіональних 
преференційних угод.

Покращення співпраці з бізнес-сектором  
у рамках дотримання принципу  

прозорості в Україні

Завдяки діяльності, що проводилася за підтримки експертів Національ-
ної ради з торгівлі Швеції та Інституту економічних досліджень та по-
літичних консультацій, Департаментом доступу до ринків та взаємодії 
з СОТ Мінекономрозвитку налагоджено зв’язки з 93-ма бізнес-асоціа-
ціями, що представляють 15 галузей промисловості та 18 регіональних 
Торгово-промислових палат. У заходах із підвищення обізнаності щодо 
можливостей ефективного застосування прав та інструментів СОТ для 
захисту інтересів країни, а також діяльності українського пункту об-
робки запитів і нотифікацій СОТ взяли участь понад 850 представни-
ків бізнесу — виробників, імпортерів та експортерів. Відповіді на 94% 
анкет учасників семінарів від бізнесу демонструють покращення рівня 
розуміння та знань у відповідних питаннях.

Водночас, складна ситуація у східних районах України унеможливлює 
проведення семінарів та круглих столів для бізнесу на цих та прилеглих 
до них територіях.

Додатковим викликом у цьому напрямі є необхідність підтримки заці-
кавленості з боку бізнесу стосовно питань прозорості за угодами СОТ 
у довгостроковій перспективі. 
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