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 4 листопада 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон 
України № 745-VIII “Про ратифікацію Протоколу про внесення змін 
до Марракеської угоди про заснування Світової організації 
торгівлі”.  

 Тим самим Україна здійснила внутрішньодержавні процедури з 
метою набуття чинності УСПТ. 

 Станом на 10 грудня 2015 року про ратифікацію відповідного 
Протоколу повідомили 57 країн -  членів СОТ, включаючи ЄС. 

 Протокол набуде чинності після виконання внутрішньодержавних 
ратифікаційних процедур 2/3 членів СОТ. Станом на 30 листопада 
2015 року в СОТ було 162 члени. 

Про Угоду 
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Розділ І 

 Положення щодо  спрощення 
процедур торгівлі та зобов’язань         

у цій сфері 

Розділ ІІ 

Процедури надання певних гнучких 
режимів (спеціальний та 

диференційний) для країн, що 
розвиваються та НРК у контексті 

імплементації Угоди 

Розділ ІІІ 

Інституційні та заключні положення 

Структура Угоди 
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Зміст Угоди 

Доступність 
інформації 

Попередні рішення 
Обробка документів 
до прибуття товару 

Митне 
співробітництво 

Свобода транзиту Оскарження або 
перегляд 

Випуск і митна 
очистка товарів  

Формальності 
імпорту, експорту і 

транзиту 

Співробітництво 
органів контролю     

на кордоні 
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• Положення, які будуть впроваджені з 
моменту набрання чинності Угодою 

Категорія А 

Категорія В 

Категорія С 

Категорії зобов’язань 

в рамках  Угоди 

• Положення, щодо яких країна-член 
визначає орієнтовні дати імплементації 

• Положення, щодо яких країна-член  
визначає орієнтовні дати імплементації,  
донора і обсяги необхідної допомоги 
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 Відповідно до статті 23 Угоди кожна країна-член засновує 
та/або підтримує роботу національного комітету з питань 
спрощення процедур торгівлі або визначає наявний 
механізм для сприяння як внутрішній координації, так  і 
імплементації положень Угоди. 

Інституційні домовленості 
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Положення, які визначені 
за категорією В та 

відповідні орієнтовні дати 
їх імплементації 

Остаточні дати 
імплементації положень, 

визначених за категорією В 
(до завершення цього 

терміну є можливість 
просити про  подовження 

зазначених строків) 

Домовленості, необхідні 
для надання підтримки 

та допомоги для 
забезпечення 

імплементації положень 
категорії С. 

(країна, яка є учасником 
таких домовленостей, 
невідкладно повідомляє 

про них Комітет) 

Прогрес у наданні підтримки 
та допомоги у розвитку 

потенціалу. 
 

Одночасно, кожна країна 
повідомляє свій перелік 

остаточних дат імплементації. 

труднощі із імплементацією 
положень категорії В чи С 

через відсутність донорської 
допомоги або відсутність 

прогресу в наданні підтримки 
та допомоги для розвитку 

потенціалу 

Про положення, які 
визначені за категорією С, 

та відповідні орієнтовні 
дати їх імплементації 

(ці повідомлення повинні 
включати інформацію про 
допомогу та підтримку, 

яку потребує країна для їх 
імплементації) 
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Очікувані результати від 

імплементації Угоди 

Збільшення обсягів торгівлі та зростання ВВП 

Сприяння 
розвитку 

МСП 

Інтеграція до 
глобальних 

ланцюгів 
створення 

доданої 
вартості 

Зниження 
рівня 

корупції 

Збільшення 
надходжень від 

митних 
платежів 

Приріст 
іноземних 
інвестицій 

Зниження 
витрат 
бізнесу 

Диверсифі-
кація 

експорту 
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Імплементація Угоди 
дозволить знизити 

торговельні витрати на 14,5% 

Зростання ВВП 

Зростання 
обсягів торгівлі 
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