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Про що говоритимемо? 

• Класифікація механізмів захисту інтересів 
бізнесу в СОТ 

• Огляд окремих механізмів  

Механізми «наступу» 

– Покращення доступу на зовнішні ринки 

– Створення сприятливого бізнес-клімату в країні 

Механізми «захисту» 

– Захист національних виробників на зовнішніх 
ринках 

– Захист внутрішнього ринку 

 

 



3 Механізми захисту інтересів 
бізнесу 
Доступ до ринку Захист виробника 

Зовнішній ринок 

Механізми, 
спрямовані на 
покращення 
доступу на 

зовнішні ринки 
 

Механізми, 
спрямовані на 

захист 
національних 
виробників на 

зовнішніх ринках 
 

Внутрішній ринок 

Механізми, 
спрямовані на 

створення 
сприятливого 

бізнес-клімату в 
країні 

 

Механізми, 
спрямовані на 

захист 
внутрішнього 

ринку 
 



4 Покращення доступу на 
зовнішні ринки 

 • Заборона використання кількісних обмежень 

• Передбачуваність торговельної політики країн-
партнерів 

• Гармонізація технічних регламентів / санітарних та 
фіто-санітарних заходів 

• Інформаційна підтримка 

• Вплив на зміни в торговельному законодавстві 
інших країн – членів СОТ завдяки: 

– Можливості надавати запити та коментарі на 
повідомлення країн-членів 

– Участь у роботі комітетів СОТ 

– Участі в багатосторонніх переговорах, спрямованих на 
подальшу лібералізацію торгівлі (зараз триває 
Дохійський раунд) 

 

 



5 Сприятливіший бізнес-
клімат у країні 

• Застосування принципів належної (доброчесної) 
регуляторної практики в сфері ТБТ /СФЗ 
(публічність, ефективність, економність, 
неупередженість) 

• Гармонізація технічних регламентів/ стандартів з 
міжнародними  

• Узгодження національного законодавства з 
положеннями угод СОТ 

• Краща передбачуваність внутрішньої політики, 
пов’язаної з торгівлею 

 



6 
Захист національних  

інтересів на зовнішніх ринках 
 

• Чітко визначені правила розслідувань у 
випадку використання заходів торговельного 
захисту проти українських виробників: 

– Антидемпінгові заходи 

– Компенсаційні заходи 

– Захисні (спеціальні) заходи 

• Механізм розв’язання торговельних суперечок 
у випадку дискримінації національних 
виробників  

 



7 Статистика застосування 
заходів захисту проти 
українського імпорту  

станом на 17 липня 2015 року 

Заходи щодо 
товарів 

походженням з 
України 

Розслідування: 

Антидемпінгові – 6 

Спеціальні – 2 

Антисубсидиційне - 1 

Чинні заходи:  

Антидемпінгові – 26 

Спеціальні – 3 
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Захист внутрішнього ринку 

• Заходи торговельного захисту  

• Державна допомога (субсидії) 

• Тарифні бар’єри в межах, які відповідають 
зобов’язанням щодо зв’язаних ставок ввізного 
мита 

• Ліцензування імпорту 

• Форс мажор: Перегляд зобов’язань (ст. XXVIII 
ГАТТ) 
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Недобросовісна 
конкуренція  

Добросовісна 
конкуренція 

Антидемпінгові 
заходи 

Компенсаційні 
заходи 

Спеціальні 
захисні заходи 

Способи захисту внутрішнього 
ринку через використання 

інструментів торговельного захисту 



10 Статистика застосування 
заходів захисту внутрішнього 
ринку станом на 6 серпня2015 

року 

Захист 
внутрішнього 

ринку 

Розслідування: 

Антидемпінгові - 2 

Спеціальні – 1 

Антисубсидиційні - 1 

Чинні заходи:  

Антидемпінгові – 13 

Спеціальні – 3 
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Міжнародне правове 
регулювання в рамках 

СОТ 

 

Національне правове 
поле: 

Закони України від 
22.12.1998  

 

 Стаття VI ГАТТ 1994 
 Угода про застосування 

статті  VI ГАТТ 1994 

 Стаття VI ГАТТ 

  Стаття XVI ГАТТ 
  Угода про субсидії та 
компенсаційні заходи 

 Стаття XIX ГАТТ 

  Угода про захисні заходи 

"Про захист національного 
товаровиробника від 
демпінгового імпорту" 

 "Про захист 
національного 
товаровиробника від 
субсидованого імпорту” 

 "Про застосування 
спеціальних заходів щодо 
імпорту в Україну" 

Антидемпінгові заходи 

Компенсаційні заходи 

Спеціальні захисні заходи 
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Уповноважені органи 

Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України 
Міжвідомча комісія з 
міжнародної торгівлі 

прийняття рішень про порушення та 

проведення розслідувань 

прийняття рішень про застосування 
попередніх чи остаточних заходів 

прийняття рішень про завершення 
розслідувань без застосування заходів 

захисту 

прийняття рішення про встановлення 
фактів дискримінаційних та/або 

недружніх дій з боку інших держав, 
митних союзів чи економічних 

угрупувань щодо законних прав та 
інтересів суб’єктів ЗЕД України 

виявляє факти або загрози застосування 
органами іноземних держав, митними 

союзами або економічними 
угрупованнями захисних заходів до 

товарів походженням з України 

вживає заходів з метою захисту інтересів 

суб'єктів господарювання України в 

захисних розслідуваннях, що проводяться 

іноземними державами щодо української 

продукції 

проводить у встановленому порядку 

антидемпінгові, антисубсидиційні та 

спеціальні розслідування 

прийняття рішень про порушення та 
проведення розслідувань 

проводить у встановленому порядку 

антидемпінгові, антисубсидиційні та 

спеціальні розслідування 

Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України 
Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України 

вживає заходів з метою захисту інтересів 
суб'єктів господарювання України в 

захисних розслідуваннях, що 
проводяться іноземними державами щодо 

української продукції 

проводить у встановленому порядку 
антидемпінгові, антисубсидиційні та 

спеціальні розслідування 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ 

1 етап 

2 етап 

3 етап Завершення розслідування 

4 етап Дослідження ефективності застосованих 

заходів. 

5 етап Перегляд застосованих заходів 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ 

Ініціювання розслідування 

Проведення розслідування 
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Країна А 

Ціна товару  

(нормальна вартість) 

100 грн. 

Країна Б 

Країна A 

Експортна 
ціна  

80 грн. 

Експортна 
ціна 

110 грн. 

Демпінг присутній  

при експорті в країну Б  

ДЕМПІНГ – це імпорт товару на митну територію 

України за ціною нижчою від  порівняної ціни на 
подібний товар  у країні експорту 
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Компенсаційний захід - захід щодо нейтралізації 
впливу специфічної субсидії іноземної держави 
(союзу іноземних держав), яка надається 
підприємству/групі, галузі/групі, 
експортеру/об’єднанню або спрямована на 
стимулювання експорту, заміщення імпорту.  

Фінансовий внесок або  
фінансове сприяння державним органом 

Встановлення податкових пільг, 
звільнення від сплати податків і зборів 

Забезпечення майном, товарами, 
послугами 

Інші підтримка доходів і цін 
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Субсидований імпорт 

вигода від 
субсидії 

отримується на: 

Країна 
Б 

Країна 
А 

виробництво 

переробка 

продаж 

транспортування 

експорт 

споживання 
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Спеціальний захід –  
захід щодо обмеження зростання імпорту на 

митну територію країни незалежно від країни 
походження 

Країна А 

Країна Б 

… Країна Г 

Країна В 

зростаючий 

імпорт 
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Строки проведення розслідувань 

Антидемпінгове 

Анти-
субсидиційне 

Спеціальне 

 

270 днів з дати порушення, 

може бути продовжений Комісією до 330 
днів. 
 

 

не повинен перевищувати 1 рік з дня 
прийняття рішення про його порушення, 

 

може бути продовжений Комісією, але не 
більш ніж на 18 місяців 

 

не повинен перевищувати 1 рік з дня 
прийняття рішення про його порушення, 

може бути продовжений Комісією, але не 
більш ніж на14 місяців. 
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Результати розслідування 

Без застосування 
захисних заходів: 

Із застосуванням захисних 
заходів: 

- демпінгова маржа менше 2 

% експортної ціни; 

- нанесена шкода є 
незначною 

антидем-
пінгове 

(на 5 
років) 

- наявність демпінгу і 

пов’язаної з ним шкоди;  

-національні інтереси 
вимагають застосування  

антисуб-
сидиційне 

(на 5 
років) 

- Нелегітимна субсидія 

менша 1 % загальної 
вартості товару; 

- нанесена шкода є 
незначною 

спеціаль-
не 

(на 4 
роки) 

антидемп. 
мито 

мін. ціна 

- наявність нелегітимної 
субсидії та пов’язаної з 
ним шкоди;  

-національні інтереси 
вимагають застосування  

Компенсац. 
мито 

мін. ціна 

- наявність зростаючого 

імпорту та пов’язаної з 
ним шкоди;  

-національні інтереси 
вимагають застосування  

спеціальне 
мито 

квотування 
імпорту 

Призупинення без 
санкцій:  

добровільне зобов’язання 
експортера, проти якого 
спрямоване розслідування  
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1.Ви отримали інформацію про початок розслідування в іноземній 
країні по відношенню до Вашого товару. 

3. Приймаєте рішення про участь у розслідуванні. 

2. Оцінюєте перспективи позитивного завершення розслідування 
у разі Вашої участі (виходячи із  торговельної політики на цьому 
ринку), витрати на участь у розслідуванні. 

Відповідач  

у випадку проведення розслідування іншою країною 
проти українського експортера 

4. Реєструєтесь в якості заінтересованої сторони в 
уповноваженому органі іноземної країни, що проводить 
розслідування, та інформуєте Мінекономрозвитку (Департамент 
співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту) для 
вироблення узгодженої позиції. 

5.  Отримуєте запитальник для заповнення. 
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7. В установлений законом строк направляєте відповідь на запитальник 
уповноваженому органу. 

8. У разі необхідності, запитуєте проведення консультацій. 

9. Готуєте аргументи з метою подання доказів відсутності з Вашої 
сторони недобросовісної конкуренції, відсутності у іноземного заявника 
шкоди, причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом та 
шкодою. 

10. У разі необхідності, запитуєте проведення публічних слухань. 

6. Збираєте інформацію для запитальника, готуєте відповідь на 
запитальник. 

Відповідач  

у випадку проведення розслідування іншою країною 
проти українського експортера 



22 Механізм врегулювання 
суперечок 

Метою механізму врегулювання суперечок є 
забезпечення позитивного вирішення суперечки.  

Перевага надається рішенню, що є взаємно прийнятним 
для сторін і відповідає охоплених угодам. 

За відсутності взаємно прийнятного рішення перевага 
надається забезпеченню скасуванню заходів, які, як 
встановлено, не відповідають охопленим угодам. 

До компенсації вдаються тоді, коли негайна відміна є 
неможливою. Надання компенсації є тимчасовим 
заходом до відміни заходів, які, як встановлено, не 
відповідають охопленим угодам. 

Остання можливість – тимчасове припинення дії поступок 
або інших зобов’язань.  
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Процедура врегулювання 

1 
• Консультації (до 60 днів) 

2 
• Розгляд суперечки групою з вирішення суперечки (до 250 

днів) 

3 
• Затвердження фінального звіту групи Органом з вирішення 

суперечок (60 днів, якщо не подається апеляційна скарга) 

4 
• Розгляд скарги апеляційним органом (до 90 днів) 

5 
• Затвердження звіту Апеляційного органу Органом з 

вирішення суперечок (30 днів) 

6 
• Впровадження рекомендацій або приписів Органу з 

вирішення спорів, прийнятих за результатами розгляду 



24 Участь бізнесу у вирішенні 
суперечок 

• Ініціаторами і безпосередніми учасниками процедури 
вирішення спорів є країни-члени СОТ, а не бізнес 

• Для бізнесу участь можлива: 

– У співпраці з відповідними державними органами під час 
підготовки документів, коментарів тощо 

– У форматі надання відповідної інформації незалежно від 
країн-членів, однак врахування такої інформації 
залишається виключно на розсуд групи з вирішення спору 

• Основні завдання бізнесу: 

– Формування і погодження спільної позиції / стратегії захисту 
інтересів 

– Підготовка та систематизація інформації  

– Залучення юристів та консультантів, оплата їх послуг 



25 Що дає бізнесу членство 
країни в СОТ  

• Захист від дискримінації на зовнішніх ринках 

• Більшу стабільність торговельного 
законодавства в країнах-членах СОТ 

• Кращу передбачуваність змін у торговельному 
законодавстві  

• Вплив на зміни у торговельному законодавстві в 
Україні та в країнах-партнерах 

• Інструменти захисту від недоброчесної 
конкуренції та зростаючого імпорту на 
внутрішньому ринку 
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Дякую! 

 

Контактна інформація: 

Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій 

www.ier.com.ua 

institute@ier.kiev.ua 

Вул. Рейтарська 8/5-А, Київ 01030, Україна  

Тел. +38-044-278-6360  

Факс +38-044-278-6336 


