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2 
СОТ - унікальна міжнародна 
організація (www.wto.org ) 

 
• СОТ - система принципів  і правил. 60 угод та 

рішень, які мають юридично зобов’язуючу силу 
(понад 550 стор.+1 нова Угода про сприяння 
торгівлі) 

•  20 років системного успіху лібералізації 
торгівлі: 161 країна = 98% світової торгівлі на 
основі принципів і правил 

 

http://www.wto.org/


3 СОТ – структура. Участь 
беруть всі члени організації 
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Україна в СОТ  

• Україна вступала на умовах ст. XII Маракеської 
угоди про заснування СОТ - будь-яка країна чи 
митна територія “…may accede to this 
Agreement, on terms to be agreed between it 
and the WTO…” 

• Пакет документів України: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/countries
_e/ukraine_e.htm  

• 52 протоколи за результатами двосторонніх 
переговорів 

• параграф 512 документу WT/ACC/UKR/152 
містить перелік всіх зобов’язань України 

https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/ukraine_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/ukraine_e.htm
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Україна в СОТ: права 

Україна має беззаперечне право на: 

• недискримінаційний режим в торгівлі: РНС 
(MFN) та національний режим (NT)  

• прозорість та передбачуваність заходів інших 
урядів в торгівлі (нотифікації та запити) 

• врегулювання торговельних суперечок в разі 
недотримання положень угод СОТ 
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Україна в СОТ: права 

Україна має право: 

• брати участь у всіх заходах СОТ, роботі 
органів, рад та комітетів СОТ, Міністерській 
конференції 

• брати участь у переговорах з країнами, які 
вступають в СОТ 

• отримувати технічну допомогу, експертну 
підтримку Секретаріату СОТ та навчання для 
спеціалістів, на вільний доступ до всіх баз 
даних  
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Україна в СОТ: права 

Головне право України в СОТ: 

• брати участь у всіх торговельних переговорах, 
які ведуться країнами – членами в СОТ, таким 
чином впливати та писати майбутні 
правила міжнародної торгівлі 
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Україна в СОТ: можливості 

Опитування Секретаріату СОТ: 

• 95% опитаних бізнесів вважають, що робота в 
СОТ має для них вагомий вплив (формування 
нових правил) 

• 61% вважає, що бізнес має брати участь у 
роботі комітетів 

• 89% вважають інформацію на веб-сайті СОТ 
такою, що має безпосереднє відношення до їх  
міжнародної діяльності/торгівлі 

 



9 Україна: торговельні 
можливості 

Україна має всі необхідні міжнародно-договірні 
правові рамки передбачуваного режиму для 
торгівлі:  

• багатостороння система СОТ (+ GPA + TFA) 

• преференційні  угоди: ЗВТ з Чорногорією, 
ЄАВТ, з ЄС, СНД 

• користується преференціями GSP США та 
Автономні преференції від ЄС 

Завершено переговори з Канадою, ведуться 
переговори з Туреччиною, Ізраїлем, 
розглядаються  можливості в інших регіонах за 
умов економічної вигоди для України 



10 СОТ: Угода про сприяння 
торгівлі 

Угода щодо сприяння торгівлі (Trade 
Facilitation Agreement) – нові можливості для 
бізнесу: 

• прозорість та передбачуваність, уніфікація 
правил та процедур  

• процедура “єдиного вікна”,  

• скорочення формальностей та зменшення 
вимог до документації,  

• права оскарження, 

• співпраця митних органів,  

• посилення зобов’язань щодо свободи транзиту.  
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Україна в СОТ  

Невиправдане регулювання стає на перешкоді не 
тільки просуванню експорту, але й підприємництву 
загалом. 

 

• СОТ – це майданчик для роботи уряду заради 
зменшення вартості торгівлі, спрощення ведення 
експортно-імпортних операцій бізнесом, отже: 

1. бізнес має чітко формулювати та доносити свої 
проблеми до уряду. 

2. уряд має формувати позицію країни в СОТ 
виключно на раціональних підходах з 
урахуванням консолідованої позиції бізнесу. 
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Дякую! 

 

Контактна інформація: 

Інститут економічної політики 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 


