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ПРОЗОРІСТЬ – ступінь 
відкритості та прогнозованості 

торговельної політики і практики 
та процесів, що їх визначають 

 Компаніям та інвесторам у своїй країні і 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-партнерів 
 



ПЕРЕВАГИ ПРИНЦИПУ 
ПРОЗОРОСТІ 

• Покрашення прозорості, 
передбачуваності  як змін у 
торгівельних режимах інших 
країн, так і вітчизняного 
законодавства 

• Збільшення доступу до ринків та 
отримання гарантій щодо 
збереження умов цього доступу у 
майбутньому 



 Система прозорості СОТ надає 
можливість зацікавленим 
виробникам та експортерам 
дізнаватися про зміни у 
законодавстві, зокрема у 
технічному регулюванні, а також 
стосовно санітарних і 
фітосанітарних заходів на інших 
ринках, на основі нотифікацій 
країн СОТ 



 Специфічні торговельні 
занепокоєння країн-членів СОТ 

 

УКРАЇНА 
- Молочна продукція 
- Пивна продукція 
- Кондитерські вироби 
- Сокова продукція 
- Залізничний транспорт 
- Сіль 
- Шпалери ? 
 

 
 
 
 

 



МОНІТОРИНГ 
 
• виявлення заходів, які можуть 

представляти потенційні бар’єри 
для українського експорту 

• інтеграція українських виробників 
та експортерів у світову економіку 

• обізнаність та 
конкурентоспроможність 
підприємств 

 



НОТИФІКАЦІЇ 
 З метою забезпечення дотримання  

принципу прозорості, члени СОТ 
зобов'язані сповіщати (нотифікувати) 
своїх торговельних партнерів про будь-
які зміни у торговельних режимах 



СИСТЕМА НОТИФІКАЦІЙ 
• доступ до інформації щодо майбутніх змін у 

торговельних режимах інших країн 
• підтримка постійного спілкування між 

торговими партнерами 
• можливість висловити коментарі щодо 

проектів законів чи інших нормативних 
актів, запланованих країнами-членами, 
перш, ніж вони будуть ухвалені, або 
започаткувати обговорення з повноважними 
органами відповідних країн можливості 
внесення в них поправок 





НОТИФІКУВАННЯ 
 У кожному випадку, коли починає 

розроблятися ТБТ/СФЗ захід, повна 
інформація про нього має бути якнайшвидше 

надана до Пункту обробки запитів  
 
 

 Сектор нотифікацій та обробки запитів 
Департаменту доступу до ринків та взаємодії з 

СОТ Мінекономрозвитку  
 



ПУНКТ ОБРОБКИ ЗАПИТІВ 
• забезпечує дотримання принципу 

прозорості в торговельній політиці 
• сприяє ефективній співпраці та 

оперативному обміну інформацією і 
документами з Секретаріатом СОТ і 
країнами-членами СОТ 

• координує діяльність органів 
державної влади з питань підготовки 
нотифікацій та відповідей на запити 
щодо чинних норм, запровадження 
нових правил у сферах, пов'язаних з 
торгівлею 
 



МЕХАНІЗМ 
• Міністерство/відомство, до повноважень якого входить 

застосування або внесення змін ТБТ/СФЗ заходу, що 
потенційно підлягає нотифікації, інформує Департамент 

• Департамент разом з цим міністерством чи відомством 
вирішує, чи підлягає цей ТБТ/СФЗ захід 
нотифікуванню. Несуттєві зміни, які не матимуть 
значних наслідків нотифікуванню не підлягають  

• Готується проект нотифікації, який потім узгоджується  
• Департамент подає нотифікацію відповідним органам 

СОТ в рамках визначеного терміну  
• Якщо будь-яка країна-член СОТ подає коментарі чи 

зауваження, Департамент, після консультацій з 
відповідними міністерствами/відомствами має 
відповісти у визначений термін 
 



ПЕРЕВАГИ ОПРАЦЮВАННЯ НОТИФІКАЦІЙ 
ІНШИХ КРАЇН-ЧЛЕНІВ 

• Оперативне оповіщення про зміни у законодавстві (60 
днів + 6 місяців) 

• Можливість коментування (відповідь на запити 
протягом 5 робочих днів (на коментарі – 10 днів) 

• Можливість ознайомлення з оцінкою ризику, 
науковим обґрунтуванням, роз'ясненнями, текстами 
документів 

• Можливість підготовки запиту щодо виникнення 
серйозних системних проблем у сфері ТБТ/СФЗ 

• Можливість подання запитів щодо регулювання 
інших країн у сфері ТБТ/СФЗ 
 



ЗАПИТИ ТА КОМЕНТАРІ 
• Коментарі до проектів нормативно-

правових актів чи до інформації в 
нотифікаціях  

• Запити текстів документів, а також щодо 
роз’яснення 

• Запити щодо продовження терміну 
коментування чи щодо потреби 
нотифікації 

• Звернення у разі виникнення специфічної 
торговельної проблеми чи занепокоєння 

 



ЩО ТАКЕ TBT/SPS IMS? 
• База даних ТБТ (СФЗ) нотифікацій 
• Основна інформація по документах ТБТ 

(СФЗ) комітету 
• Інформація стосовно специфічних 

торговельних занепокоєнь 
• Контактна інформація стосовно ТБТ 

(СФЗ)  Центрів обробки запитів та 
підготовки нотифікацій всіх країн-членів 

 



СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 
ІНФОРМАЦІЄЮ ТБТ СОТ 

 Доступ через сайт СОТ чи безпосередньо: 
 http://tbtims.wto.org 
 http://spsims.wto.org 
 Переваги: оперативне відстеження 

нотифікацій по товарах, країнах, пошук 
перекладів, інформації по специфічних 
торговельних проблемах, формування 
звітів 

 Труднощі: мова 



















 



 













КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 
• Cистема управління інформацією ТБТ (TBT IMS):  
• http://tbtims.wto.org 
• Cистема управління інформацією  СФЗ (SPS IMS): 

http://spsims.wto.org 
• Нормативна база ЄС з питань ТБТ: 

http://ec.europa.eu/enterprise/tbt 

• Сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України: http://me.gov.ua 

• Сайт державної підтримки українського експорту: 
www.ukrexport.gov.ua 

 

http://tbtims.wto.org/


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

 Сектор нотифікацій та обробки 
запитів  

 Департамент доступу до ринків та 
взаємодії з СОТ Мінекономрозвитку 
України 

    Тел./факс: 596-68-39, тел. 521-13-50 
   E-mail: ep@me.gov.ua  
    Бучка Олена Іванівна 
 Заметаліна Марія Сергіївна 
  

     



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
Олена Бучка 

buchka@me.gov.ua 
ep@me.gov.ua 
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