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всТУП

технічне регулювання та санітарні і фітосанітарні заходи сьогодні знахо-
дяться в центрі уваги політиків, урядовців та експертів завдяки зростанню 
їхнього впливу на міжнародну торгівлю порівняно з такими традиційними 
інструментами торговельної політики, як ввізні чи вивізні мита або кількіс-
ні обмеження.

Стандарти та вимоги до товарів впливають на торгівлю, принаймні, трьома 
способами: 

•	 вони можуть сприяти обміну торгівлі товарами шляхом чіткого ви-
значення характеристик продукції та поліпшення сумісності това-
рів та зручності їх використання, 

•	 вони можуть сприяти реалізації національних соціальних цілей, та-
ких як охорона здоров’я, шляхом встановлення мінімальних стан-
дартів або вимог щодо безпеки; 

•	 вони можуть бути прихованими інструментами протекціоністської 
політики.

Мета посібника — ознайомити читачів зі поняттям технічних бар’єрів в 
торгівлі (тБт) та санітарних і фітосанітарних заходів (СФз) як особли-
вого інструменту регуляторної політики та їх ролі в міжнародній тор-
гівлі. Посібник має довідковий характер, тобто має допомогти читачу 
зорієнтуватись в проблематиці тБт/СФз при виконанні практичних за-
вдань.

Посібник складається з дванадцяти розділів. 

розділ 1 окреслює поняття нетарифних обмежень торгівлі, а також містить 
огляд основних типів обмежень. 

основним завданням розділу 2 є розкриття поняття технічних бар’єрів у 
торгівлі. у розділі наведено приклади тБт, згруповані відповідно до при-
йнятої на міжнародному рівні класифікації. крім цього, висвітлені питання 
щодо причин існування та обставин виникнення технічних бар’єрів, прин-
ципів їхнього регулювання та механізму впливу на економіку, у тому числі, 
на міжнародну торгівлю.

розділ 3 містить огляд основних положень угоди про технічні бар’єри в тор-
гівлі, у тому числі, її цілей та сфери дії, принципів застосування вимог до 
товарів у міжнародній торгівлі, а також процедур врегулювання суперечок. 
крім цього, висвітлено деякі поточні результати виконання угоди про тБт 
та зміст дохійського раунду переговорів Сот у частині, що стосується тех-
нічних бар’єрів.

у розділі 4 оглянуто способи, які використовуються країнами для зниження 
технічних бар’єрів у взаємній торгівлі, а також проаналізовано особливос-
ті використання різних типів угод. крім цього, приділено увагу співпраці 
членів Сот у рамках головних міжнародних організацій зі стандартизації.

розділ 5 розкриває поняття санітарних та фітосанітарних заходів, зокрема 
пояснює, у чому вони відрізняються від технічних бар’єрів у торгівлі. у роз-
ділі наведена міжнародного прийнята класифікація СФз, проаналізований 
механізм їхнього впливу на економіку, а також висвітлені основні принци-
пи регулювання зазначених заходів.

розділ 6 містить огляд основних положень угоди про застосування санітар-
них та фітосанітарних заходів, у тому числі, її цілей та сфери дії, принципів 
впровадження заходів, спрямованих на захист життя чи здоров’я людей, 
тварин чи рослин від ризиків, пов’язаних із продуктами харчування, шкід-
никами, хворобами рослин та тварин. крім цього, висвітлено деякі поточні 
результати виконання угоди про застосування СФз та зміст дохійського 
раунду переговорів Сот у частині, що стосується санітарних та фітосані-
тарних заходів.

у розділі 7 аналізуються основні види домовленостей щодо зниження 
бар’єрів для торгівлі, пов’язаних із застосуванням СФз. зокрема, проана-
лізовано практику використання різних видів міжнародних угод, а також 
наведено приклади відповідних домовленостей між членами Сот. крім 
цього, у розділі оглянуті питання співпраці між членами Сот у міжна-
родних організаціях, метою яких є розробка міжнародних стандартів, ін-
струкцій та рекомендацій у сфері санітарного та фітосанітарного захисту.

розділ 8 присвячений огляду застосування принципів належної регулятор-
ної практики у сферах технічного регулювання й санітарного та фітосані-
тарного захисту.

у розділі 9 детальніше розглянуто процедуру надсилання нотифікацій. зо-
крема, описано, у яких випадках мають надсилатися нотифікації, якими 
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мають бути їхній форма та зміст, а також якими є додаткові зобов’язання 
членів Сот, пов’язані з повідомленнями. крім цього, увагу приділено ролі 
нотифікацій у зниженні бар’єрів у міжнародній торгівлі.

розділ 10 присвячено внутрішній політиці ЄС у сфері технічного регулю-
вання, стандартизації і санітарного та фітосанітарного захисту. оглянуто 
принципи та способи встановлення обов’язкових та необов’язкових вимог 
до характеристик товарів, а також перевірки товарів на відповідність цим 
вимогам. крім того, висвітлені питання зовнішньої політики ЄС щодо тБт 
та СФз.

у розділі 11 міститься огляд зобов’язань україни та ЄС за угодою про асо-
ціацію, які передбачають наближення українського законодавства до євро-
пейського, визнання еквівалентності товарів та заходів, а також створення 
механізмів обміну інформацією.

у розділі 12 міститься огляд методів, які використовуються для економіч-
ного аналізу технічних бар’єрів у торгівлі й санітарних та фітосанітарних 
заходів, що становлять методи дозволяють подолати перелічені вище труд-
нощі. основну увагу приділено способам аналізу впливу тБт і СФз на між-
народну торгівлю, але також розглянуто й методи вивчення впливу на інші 
економічні показники. 

розділ 1. 

нетарифні інструменти регулювання: 
загальна характеристика

зростання інтересу підприємців, урядовців та експертів до нетарифних 
бар’єрів у торгівлі пояснюється, у першу чергу, загальним зменшенням як 
рівня тарифних обмежень та сфери їхнього застосування, у тому числі, 
завдяки поширенню угод про вільну торгівлю, так і швидким розвитком 
нетарифних інструментів регулювання, вплив яких на міжнародні товарні 
потоки є менш очевидним та в багатьох випадках опосередкованим. 

цей розділ має на меті окреслити поняття нетарифних обмежень торгівлі, 
а також розкрити зміст цього поняття за допомогою огляду основних типів 
обмежень.

1.1. визначення нетарифних обмежень торгівлі

1.1.1 Підходи до визначення

традиційно аналіз починається з визначення понятійного апарату. у ви-
падку з нетарифними обмеженнями адекватне визначення терміну само 
по собі становить предмет окремого дослідження. найпростішим є ви-
значення від зворотного: «нетарифні обмеження — це всі торговельні 
обмеження, що не є тарифом».1 водночас, таке формулювання залишає 
багато питань. Хто встановлює ці обмеження? на що вони впливають? на 
ці питання різні дослідники сьогодні дають різні відповіді, деякі з яких 
представлено в таблиці 1.1.

1 у цій роботі терміном «тариф» позначені різні типи ввізного та вивізного мита, що ви-
користовуються в українському законодавстві.
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Таблиця 1.1: аналіз феномену нетарифних обмежень торгівлі

автор(и) хто встановлює 
нетарифні 

обмеження?

на що впливають нетарифні 
обмеження?

р. Болдвін (1970) держава або 
приватні особи

розподіл товарів та послуг, які 
задіяні в міжнародній торгівлі, 
та, відповідно, розподіл ресурсів 
між галузями економіки

і. вальтер (1972) держава або 
приватні особи

обсяги, товарну структуру або 
напрямки торгівлі товарами та 
послугами

а. деардорф,  
р. Стерн (1997)

— ціни та обсяги зовнішньої 
торгівлі

Ф. рут, а. Філіпенко 
(1998)

уряд імпорт та експорт товарів і 
послуг

юнктад (2010) уряд ціни та/або обсяги зовнішньої 
торгівлі

джерело: таблиця побудована на основі статті орлової в.  М. «нетарифні обмеження в між-
народній торгівлі: спроба концептуальної оцінки» [6]. У таблиці використані визначення з 
робіт Р. Болдвіна [1], С. лейрда та а. ітца [3], А. деадорфа та р. Стерна [2], Ф. рут та а. Філі-
пенка [7], а також звіту ЮНКТАД [4].

аналіз наявних підходів до визначення сутності нетарифних обмежень 
(представлених у таблиці 1.1) дає можливість зробити кілька висновків. 
По-перше, автори іноді розглядають як суб’єкти, що встановлюють нета-
рифні обмеження, не лише державу, але й приватних осіб. 

По-друге, експерти по-різному визначають об’єкт дії нетарифних обмежень. 
усі автори вказують на зміну обсягів торгівлі при застосуванні нетарифних 
обмежень, тоді як зміна цін, структури або напрямку торгівлі згадується не 
завжди. лише р. Болдвін прямо визнає вплив нетарифних обмежень на роз-
поділ ресурсів, які використовуються для виробництва товарів та послуг, 
що потрапляють у міжнародний торговельний обіг. 

По-третє, більшість дослідників говорять про зміну обсягів або цін, але не 
вказують, чи є ці зміни додатними чи від’ємними. лише р. Болдвін зазначає, 

що нетарифні обмеження призводять до зменшення потенціального реаль-
ного світового доходу.

1.1.2 визначення ЮнкТад

конференція оон із торгівлі та розвитку (юнктад) розрізняє «нетариф-
ні заходи» та «нетарифні бар’єри», де перший із двох названих термінів є 
більш загальним поняттям. нетарифні заходи включають будь-які інстру-
менти, що мають обмежувальний ефект або можуть фактично діяти як тор-
говельні обмеження, хоча це не обов’язково є їхньою основною метою як 
інструменту регулювання. Прикладом можуть бути стандарти, спрямовані 
на захист здоров’я людини або навколишнього середовища, але такі стан-
дарти та вимоги насправді можуть негативно вплинути на торгівлю, а тому 
дуже часто використовуються саме як форми протекціонізму. натомість 
нетарифні бар’єри є заходами, які з самого початку мають на меті намір об-
межити торгівлю.

1.2 види нетарифних обмежень

оскільки визначення нетарифних обмежень є досить широким, з  метою 
уточнення предмету аналізу та, відповідно, визначення визнаних міжна-
родних правил їхнього застосування було розроблено декілька переліків 
(класифікацій) нетарифних обмежень. аналіз цих переліків (класифікацій) 
показав, що існують певні загальновизнані форми нетарифних обмежень 
такі, як, наприклад, квоти, антидемпінгові правила, субсидії, пов’язані з 
міжнародною торгівлею податки, ліцензії, митні правила й технічне регу-
лювання. водночас, автори класифікацій розходяться в питанні визнання 
ролі внутрішньої політики держави як певної форми нетарифних обме-
жень. так, а.  деардорф і р.  Стерн прямо розглядають макроекономічну, 
промислову, фінансову та конкурентну політики держави як особливі фор-
ми нетарифних обмежень, якщо вони мають вплив на міжнародну торгівлю 
(таблиця 1.2).
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Таблиця 1.2. види нетарифних заходів: класифікація а. деардорфа та р. стерна

види нетарифних 
обмежень Приклади заходів

1. кількісні обме-
ження та схожі 
специфічні об-
меження

1.1 імпортні квоти
1.2 експортні обмеження
1.3 ліцензування
1.4 добровільні експортні обмеження
1.5 контроль за обмінним курсом та інші фінансові  

обмеження
1.6 заборони
1.7 вимоги «вмісту компонентів місцевого вироб ництва» 
1.8 дискримінаційні двосторонні угоди
1.9 Бартер 

2. нетарифні пла-
тежі та пов’я-
зані з ними дії, 
що впливають 
на імпорт

2.1. змінні збори
2.2. вимоги попередніх депозитів
2.3. антидемпінгове мито
2.4. компенсаційне мито
2.5. корегування податків, що відбувається при перетині 

кордону

3. д е р ж а в н а 
участь у тор-
гівлі, практика 
обмежень та 
загальна полі-
тика держави

3.1. Субсидії та інші форми допомоги
3.2. Політика державних закупівель
3.3. державна торгівля, державні монополія та ексклю-

зивні концесії
3.4. державна промислова політика та заходи з розвитку 

регіонів
3.5. наукові дослідження й розробки, а також інші захо-

ди політики у сфері технологій, зокрема щодо інте-
лектуальної власності

3.6. національна система оподаткування та соціального 
страхування

3.7. Макроекономічна політика
3.8. антимонопольна політика
3.9. Політика щодо іноземних інвестицій
3.10. Політика щодо корупції у сфері міжнародної торгів-

лі та інвестицій
3.11. імміграційна політика

види нетарифних 
обмежень Приклади заходів

4. Митні та ад-
міністративні 
процедури

4.1. Процедури, пов’язані з митною оцінкою
4.2. Процедури, пов’язані з митною класифікацією
4.3. Процедури розмитнення

5. технічні обме-
ження торгівлі

5.1. Санітарно-гігієнічні норми та стандарти якості
5.2. Стандарти безпеки та виробничі стандарти й правила
5.3. Правила пакування та маркування, у тому числі тор-

говельні марки
5.4. Правила щодо реклами та засобів масової інформації

джерело: Deardorff A., Stern R. Measurement of Non-Tariff Barriers [2].

згідно з новою класифікацією юнктад, яка була розроблена в 2012 році 
(таблиця 1.3), до нетарифних заходів відносяться фінансові заходи, політи-
ка державних закупівель, політика захисту прав інтелектуальної власності 
та інші питання, які впливають на рішення щодо імпорту чи експорту.

Таблиця 1.3. види нетарифних заходів: класифікація ЮнкТад, версія 2012 року

нетарифні заходи опис
а. Санітарні та фіто-

санітарні заходи 
(СФз)

заходи, що застосовуються для (1) захисту життя та здо-
ров’я людей і тварин від ризиків, які виникають через 
домішки, забруднювачі, токсини та хвороботворні орга-
нізми в їжі; (2) захисту людського життя та здоров’я від 
хвороб рослин і тварин; (3) захисту життя та здоров’я 
тварин і рослин від шкідників, хвороб або хвороботвор-
них організмів; (4) попередження або обмеження шкоди 
країні від появи або поширення шкідників; (5) захисту 
біорозмаїття

в. технічні бар’єри в 
торгівлі (тБт)

заходи, що встановлюють обов’язкові та необов’язкові 
вимоги до характеристик товарів, а також процедури 
оцінки товарів на відповідність цим вимогам (за винят-
ком СФз та вимог до товарів у процесі державних заку-
півель)

С. Передвідвантажу-
вальна інспекція та 
інші формальності

заходи, що стосуються передвідвантажувальної 
інспекції та інших формальностей на митниці
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нетарифні заходи опис
D.  заходи із захисту 

торгівлі, що можуть 
застосовуватися за 
певних умов

заходи, що спрямовані на подолання певних негативних 
наслідків імпорту на ринку країни-імпортера, у тому 
числі заходи, які стосуються випадків недобросовісної 
конкуренції та застосування яких обумовлено виконан-
ням певних процедур та інших змістовних вимог

E.  неавтоматичне лі-
цензування, квоту-
вання, заборони та 
кількісні обмежен-
ня з причин, які не 
стосуються тБт та 
СФз

заходи контролю, покликані головним чином обмежити 
кількість товарів, які можна імпортувати, незважаючи 
на те, чи вони походять з різних джерел або від одного 
постачальника

F.  заходи контролю 
цін, у тому числі за 
рахунок додаткових 
податків та зборів

заходи, що мають на меті забезпечення контролю над 
цінами або впливу на ціни імпортних товарів для того, 
щоб зокрема підтримати внутрішні ціни на певні про-
дукти у випадку, коли імпортні ціни на ці товари є ниж-
чими; встановлення внутрішніх цін на певні товари у ви-
падку коливання цін на внутрішніх ринках або цінової 
нестабільності на зовнішніх ринках або для збільшення 
чи збереження податкових надходжень

G. Фінансові заходи заходи, спрямовані на регулювання (1) доступу до 
іноземної валюти, (2) її вартості, а також (3) умов 
платежів

H. заходи, що вплива-
ють на конкуренцію

заходи, що надають ексклюзивні та спеціальні 
преференції або пільги одній або кільком обмеженим 
групам економічних агентів

I. інвестиційні заходи, 
пов’язані з торгів-
лею

заходи, що обмежують інвестування шляхом 
встановлення вимог щодо вмісту продукції місцевого 
виробництва або вимог, щоб інвестиції були пов’язані з 
експортом (щоб збалансувати імпорт)

J.  обмеження щодо 
розповсюдження 

заходи, що передбачають обмеження на розповсюдження 
імпортованих товарів в середині країни

K.  обмеження на по-
слуги після прода-
жу товару 

заходи, що обмежують виробників експортованих 
товарів надавати в країні-імпортері послуги після 
продажу товару

нетарифні заходи опис
L. Субсидії (за винят-

ком експортних 
субсидій)

заходи, що передбачають фінансовий внесок уряду, дер-
жавних організацій або приватних осіб, які діють за до-
рученням або наказом уряду (прямий або потенційно 
прямий трансфер коштів: гранти, кредити, вливання ка-
піталу, гарантії; списання зобов’язань перед державним 
бюджетом; надання товарів та послуг або закупівля то-
варів; тощо), підтримка доходів або цін, що створюють 
вигоди і є специфічними (для підприємства чи галузі, чи 
їхніх груп або обмежені певним географічним регіоном) 

M. обмеження дер-
жавних закупівель 

заходи, які регулюють купівлю товарів державними 
установами, зазвичай шляхом надання преференцій 
національним постачальникам

N. інтелектуальна 
власність

заходи, пов’язані з правами інтелектуальної власності 
в торгівлі (регулювання прав, які стосуються патентів, 
торговельних марок, промислових зразків, топологій 
інтегральних мікросхем, авторських прав, географічних 
зазначень та комерційних таємниць)

O. Правила  
походження

закони, підзаконні акти та адміністративні роз’яснення 
загального застосування, які використовуються урядом 
країни-імпортера для визначення країни походження 
товару. Правила походження важливі для застосування 
інструментів торговельної політики, таких як антидем-
пінгові та компенсаційні заходи, а також для маркуван-
ня походження та спеціальних заходів

P. заходи, пов’язані з 
експортом

заходи, які застосовуються урядом країни-експортера 
до товарів, що експортуються

джерело: UNCTAD. Classification of Non-Tariff Measures. February 2012 version [5].

отже, сьогодні відсутнє єдине загальноприйнятне розуміння нетарифних 
обмежень. автори мають більш-менш узгоджені погляди щодо певних 
форм цих обмежень, але залишається значна кількість питань, які тракту-
ються різними авторами по-різному.

вплив нетарифних заходів на торгівлю, а також на добробут є менш одно-
значними, ніж вплив тарифних обмежень. з одного боку, нетарифні заходи 
найчастіше обмежують торговельні потоки, що справляє негативний вплив 
на добробут. з іншого боку, є ціла низка нетарифних заходів, застосування 
яких сприяє зростанню добробуту за рахунок забезпечення вищої якості 
товарів, які пропонуються на ринку, що є самостійною цінністю для спо-
живачів.
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* * *

відповідно до широкого визначення нетарифні заходи регулювання торгів-
лі включають будь-які заходи, що мають обмежувальний ефект на торгів-
лю — незалежно від того, чи є це їхньою метою, чи ні. Межі цього поняття 
визначаються різними дослідниками по-різному, але в будь-якому випадку 
до нетарифних заходів відносяться кількісні обмеження торгівлі, субсидії, 
митні процедури, а також технічні бар’єри в торгівлі й санітарні та фітоса-
нітарні заходи, які є предметом уваги в наступних розділах.

джерела:

1) Baldwin, Robert E. 1970. Non-Tariff Distortions of International Trade. 
Washington, D.C.: Brookings Institution.

2) Deardorff, Alan V., and Robert M. Stern. 1997. Measurement of Non-Tariff 
Barriers. OECD Economic Department Working Paper no. 179.

3) Laird, Sam, and Alexander Yeats. 1990. Quantitative Methods for Trade-
Barrier Analysis. London: The Macmillan Press Ltd.

4) UNCTAD. 2010. Non-Tariff Measures: Evidence from Selected Developing 
Countries and Future Research Agenda. Developing Countries in International 
Studies (UNCTAD/DITC/TAB/2009/3).

5) UNCTAD. 2013. Classification of Non-tariff Measures. February 2012 version 
(UNCTAD/DITC/TAB/2012/2). Edited by UNCTAD: United Nations.

6) орлова, в. М. 2001. нетарифні обмеження у міжнародній торгівлі: спро-
ба концептуальної оцінки. наукові записки наукМа.

7) рут, Френклін р., and антон Філіпенко. 1998. Міжнародна торгівля та 
інвестиції. київ: основи.

розділ 2. 
Технічні бар’єри в торгівлі

на перший погляд, поняття «технічні бар’єри в торгівлі» (тБт) є таким, що 
не потребує особливого пояснення. Саме формулювання дозволяє припу-
стити, що під тБт маються на увазі певні вимоги технічного характеру, що 
створюють перешкоди для торгівлі. однак таке визначення не є точним. 
тБт у сучасному розумінні є поняттям, яке використовується в системі 
регулювання міжнародної торгівлі Сот та охоплює чітко окреслену групу 
торговельних обмежень. її основу справді складають вимоги технічного ха-
рактеру до товарів. але, з одного боку, не всі технічні вимоги належать до 
тБт. а з іншого — до тБт відносяться деякі обмеження торгівлі, які не сто-
суються окремих характеристик товару.

основним завданням цього розділу є розкриття поняття технічних бар’єрів 
у торгівлі. у розділі наведено конкретні приклади тБт, згруповані відповід-
но до прийнятої на міжнародному рівні класифікації. крім цього, висвіт-
лені питання щодо причин існування та обставин виникнення технічних 
бар’єрів, принципів їхнього регулювання та механізму впливу на економіку, 
у тому числі, на міжнародну торгівлю.

2.1 витоки технічних бар’єрів у торгівлі

2.1.1 Початок застосування вимог до товарів

історія застосування узгоджених вимог до товарів є давньою. вона почи-
нається з перших письмових документів, які фіксували домовленості по-
купців та продавців щодо характеристик товарів (продовольства, суден, 
будівель, зброї тощо), а також послуг. Спершу такі домовленості складали 
частину окремих контрактів. згодом сфера використання деяких вимог 
розширювалася, і вони перетворювалися на стандарти, що діяли в певних 
місцевостях [4].

ініціатива у створенні стандартів належала, в основному, приватним осо-
бам, і їх дотримання було переважно добровільним. лише деякі зі старо-
давніх стандартів визнавалися державами як обов’язкові. Мова йде перш за 
все про вимоги до якості деяких важливих продуктів харчування, що вста-
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новлювалися з метою запобігти введенню в оману покупців. наприклад, 
знайдені на території сучасної Сирії глиняні таблички з клинописом роз-
повідають про групи посадовців, які від імені правителя відвідували місця 
виробництва оливкової олії для пошуку шахрайства ще в середині третього 
тисячоліття до нашої ери [1]. Покарання за підробку вина існували у вави-
лоні, у стародавній греції та в римській імперії [3, 11].

2.1.2 Промислова та технологічна революції

роль стандартів була невеликою до початку промислової революції, яка 
відбулася в другій половині XVIII  — першій половині XIX століть. Пере-
хід від ручної до машинної праці стимулював розвиток стандартів на рівні 
окремих підприємств. Предметом стандартизації були промислове устат-
кування та виробничі процеси, а метою цього процесу — забезпечення 
однорідності та взаємозамінності компонентів продукції, а згодом також і 
створення умов для уніфікації виробництва та поділу виробничого процесу 
на окремі модулі.

новий потужний імпульс розвитку стандартів надала технологічна рево-
люція (її ще називають другою промисловою революцією), яка відбулася в 
другій половині ХіХ — на початку XX століть, і в ході якої відбувся перехід 
до масового виробництва. Продукція та виробничі процеси ускладнюва-
лися, тому окремим компаніям ставало важко підтримувати повний цикл 
виробництва самостійно. однак різниця в технічних характеристиках про-
дукції перешкоджала розвитку поділу праці та поглибленню спеціалізації 
підприємств, гальмуючи підвищення продуктивності. тому виробники 
почали створювати приватні організації з питань стандартизації. Члени 
таких організацій мали змогу розробляти стандарти технічного змісту та 
домовлятися про їх виконання. такі стандарти були добровільними. якщо 
виробники погоджувалися використовувати певний приватний стандарт, 
вони могли закріпити цю домовленість у договорі, що робило дотримання 
стандарту обов’язковим для підписантів [14].

технологічна революція також надала поштовх розвитку обов’язкових ви-
мог до товарів, тобто таких вимог, виконання яких контролювалося держа-
вою. їхньою головною метою на цьому етапі була безпечність використання 
нових складних споживчих товарів та промислового устаткування (паро-
вих машин, електричних машин та пристроїв, підйомників тощо), поява 
яких спричинила, зокрема, спалах аварій та нещасних випадків [8, 12].

2.1.3 стрімкий розвиток міжнародної торгівлі

останнім з основних факторів, що сприяли зростанню ролі стандартів, став 
бурхливий розвиток міжнародної торгівлі, пов’язаний із розвитком тран-
спорту. якщо в 1800 році обсяги міжнародної торгівлі становили лише 2% 
сукупного обсягу світового виробництва, то в 2013 році цей показник до-
сягнув 22% [2]. активізація торгівлі поставила питання про необхідність 
створення національних та міжнародних стандартів. Перші загальнона-
ціональні організації з питань стандартизації виникли в перші роки ХХ 
століття та мали витоки в аналогічних приватних організаціях. Створення 
міжнародних організацій із питань стандартизації за часом майже збіглося 
зі створенням національних (початок ХХ століття). Міжнародні стандарти, 
що розроблялись такими організаціями, були добровільними, так само, як і 
більшість національних стандартів [14].

як наслідок, у ХХ столітті була сформована сучасна система стандартів, яка 
включає в себе національні, регіональні та міжнародні стандарти, частина 
з яких є добровільною, а частина — обов’язковою. очевидно, що наявність 
різних стандартів у різних країнах створювала перешкоди для розвитку 
міжнародної торгівлі. значення таких перешкод зростало одночасно з по-
ступовим зниженням ввізних мит після підписання в 1947 році генеральної 
угоди з тарифів та торгівлі (гатт 1947). у 1994 році цю угоду було покладе-
но в основу системи угод створюваної Світової організації торгівлі (Сот), 
одним із завдань якої стало зниження нетарифних бар’єрів для міжнарод-
ної торгівлі, у тому числі, й перепон, спричинених різницею у вимогах до 
товарів. головним інструментом для виконання цього завдання є угода про 
технічні бар’єри в торгівлі (угода про тБт), яка входить до числа базових 
угод Сот і є обов’язковою для виконання всіма членами організації.

2.2 Поняття технічних бар’єрів у торгівлі

2.2.1 визначення ТбТ

угода про тБт є базовим документом, який визначає поняття технічних 
бар’єрів у торгівлі. з угоди випливає, що до таких бар’єрів відносяться ви-
моги до характеристик товарів (обов’язкові чи необов’язкові), а також про-
цедури оцінки відповідності таким вимогам. до числа технічних бар’єрів у 
торгівлі входять три групи документів та заходів:
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	 технічні регламенти — документи, у яких визначено характеристи-
ки товарів або пов’язаних з ними виробничих процесів чи способів 
виробництва, дотримання яких є обов’язковим. вони можуть вклю-
чати вимоги щодо термінології, позначок, пакування, маркування 
чи етикетування, або містити тільки такі вимоги;

	 стандарти — документи, у яких визначено характеристики товарів 
чи пов’язаних з ними виробничих процесів або способів виробни-
цтва, дотримання яких є необов’язковим. Стандарти мають містити 
правила або інструкції, призначені для загального і багаторазового 
використання. вони мають бути також затверджені визнаним орга-
ном. так само, як і технічні регламенти, стандарти можуть включа-
ти вимоги щодо термінології, позначок, пакування, маркування чи 
етикетування, або містити тільки такі вимоги;

	 процедури оцінки відповідності — будь-які процедури, які прямо 
чи непрямо використовуються для визначення того, чи виконують-
ся вимоги технічних регламентів або стандартів. Прикладом таких 
процедур є, зокрема, тестування, інспекція, реєстрація, акредитація 
та сертифікація2 [20].

детальний аналіз цих визначень наведено нижче.

2.2.2 сфера застосування та зміст ТбТ

Об’єкт технічних регламентів та стандартів

технічні регламенти та стандарти встановлюють вимоги до характеристик 
товарів. Мова йде про будь-які товари, включаючи промислові та сільсько-
господарські. дія угоди про тБт не поширюється на послуги, які є предме-
том регулювання іншого договору Сот — генеральної угоди про торгівлю 
послугами (гатС). водночас, деякі вимоги до характеристик товарів можуть 
бути висловлені за допомогою норм, які стосуються послуг. згідно з класифі-
кацією нетарифних заходів, яка була видана конференцією оон із торгівлі 
та розвитку (юнктад), до технічних регламентів відносяться в тому числі 
документи, що встановлюють вимоги до транспортування та зберігання то-
варів (опис цієї класифікації можна знайти в частині 2.3 цього розділу) [13]. 
такий підхід можна вважати обґрунтованим, оскільки умови транспортуван-
ня та зберігання можуть суттєво впливати на характеристики товарів.

2 ці визначення відповідають змісту визначень, наведених в угоді про тБт, але перефра-
зовані для полегшення сприйняття. точні визначення наведено в розділі 3, який розкриває 
зміст угоди про застосування тБт.

Зміст характеристик товарів

згадане у визначеннях поняття «характеристики товарів» є широким, але 
недостатньо чітко визначеним. у певному сенсі, будь-яку вимогу до товару 
можна висловити через його характеристики (експлуатаційні властивості, 
фізичні параметри, функції, вимоги до процесу виробництва, вимоги до 
пакування чи маркування тощо). у згаданій вище класифікації юнктад 
до технічних регламентів віднесені документи, що забороняють або обме-
жують імпорт окремих товарів як таких (наприклад, окремих видів ліків, 
вибухових речовин, вогнепальної зброї, алкоголю, сигарет) із міркувань 
захисту здоров’я споживачів, підтримки національної безпеки тощо [13]. 
у  цьому випадку під характеристикою товару фактично мається на увазі 
його сутність (сукупність ознак, що дозволяє віднести виріб до певної кате-
горії у товарній класифікації).

водночас, теза про те, що будь-яка вимога до товару може бути висловле-
на через його характеристики, не підтверджується практикою. як приклад 
можна навести встановлену в 2009 році в ЄС заборону на ввезення виробів 
з тюленів та торгівлю такими виробами. вона була вмотивована прагнен-
ням запобігти використанню жорстоких методів при полюванні на тюле-
нів. ця заборона стала предметом суперечки між членами Сот. у листопаді 
2013 року орган врегулювання суперечок Сот відніс відповідне рішення 
Європейського парламенту та ради ЄС до технічних регламентів. Проте в 
травні 2014 року апеляційний орган Сот прийняв рішення, у якому відмо-
вився визнати згаданий документ технічним регламентом саме тому що він, 
на думку цього органу, не зазначав характеристики товарів [15].

очевидно, що під характеристикою товару також не мається на увазі його 
ціна, оскільки цінові питання є предметом інших угод Сот, таких як уго-
да про застосування Статті VI генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 
року, що встановлює принципи застосування антидемпінгових заходів. Ха-
рактеристики не повинні стосуватися й інтелектуальної власності (автор-
ського права та суміжних прав, товарних знаків, географічних зазначень, 
промислових зразків, патентів, топографії інтегральних мікросхем), які ре-
гулюються угодою Сот про торговельні аспекти прав інтелектуальної влас-
ності (угодою тріПС).

як підсумок, можна зазначити, що поняття «характеристики товарів» не 
обмежується власне технічними характеристиками (як це можна припусти-
ти, виходячи з формулювання терміну «технічні бар’єри в торгівлі»). воно 
включає широкий спектр вимог до товарів, межі якого можуть бути пред-
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метом суперечок. При цьому до характеристик товарів у сенсі угоди про 
тБт не входять ціна та інтелектуальна власність.

вікно 2.1 Технічні регламенти та стандарти в Україні

визначення технічного регламенту та процедур оцінки відповідності в 
законах україни фактично повторюють формулювання, наведені в угоді 
про тБт. відповідність була встановлена законом україни «Про стандар-
тизацію», який був прийнятий 5 червня 2014 року та набув чинності 3 
січня 2015 року [18]. визначення стандарту є іншим, ніж в угоді про тБт:

	 стандарт — нормативний документ, заснований на консенсусі, 
прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і не-
одноразового використання правила, настанови або характери-
стики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на до-
сягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

до стандартів у розумінні Сот можуть відноситися національні стан-
дарти україни та технічні умови:
	 національний стандарт — стандарт, прийнятий національним 

органом стандартизації та доступний для широкого кола корис-
тувачів;

	технічні умови — нормативний документ, що встановлює тех-
нічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або по-
слуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути вста-
новлено, чи дотримані такі вимоги [17].

Зв’язок ТБТ із торгівлею

Хоча сам термін «технічні бар’єри в торгівлі» містить згадку про торгівлю, 
у визначенні технічних регламентів, стандартів та процедур оцінки відпо-
відності такі згадки відсутні. Поняття тБт охоплює цілий клас документів 
та заходів, які встановлюють вимоги до характеристик товарів або вико-
ристовуються для контролю за дотриманням таких вимог (за певними ви-
нятками, які перелічено в частині 2.2 цього розділу) — у тому числі, й ті, які 
не є перешкодами для торгівлі.

Йдеться, наприклад, про ситуації, коли технічні регламенти, стандарти чи 
процедури оцінки відповідності стосуються товарів, які не є предметом 
торгівлі або коли вимоги є однаковими в різних країнах, і тому прямо не 
заважають торгівлі між ними. Хоча варто зауважити, що в таких випадках 

зазначені документи та заходи можуть бути потенційними перешкодами 
для торгівлі. наявність перешкод також може бути неочевидною на перший 
погляд. це можливо, наприклад, коли процедури оцінки відповідності є од-
наковими, але одна з країн-учасників торгівлі створює умови здійснення 
таких процедур, які є дискримінаційними для іншої країни.

основну роль у запровадженні тБт відіграють установи, які не відповідають 
за торговельну політику держави. технічні регламенти, стандарти та проце-
дури оцінки відповідності приймаються переважно чи виключно в процесі 
реалізації державної політики в інших сферах. до них належать, зокрема:

	 захист прав споживачів;
	 безпечність ліків;
	 безпека праці;
	 захист навколишнього середовища;
	 національна безпека;
	 стандартизація.

завданням державних органів, відповідальних за політику у сфері зовніш-
ньої торгівлі, є переважно контроль за дотриманням міжнародних угод 
(і, у тому числі, угоди про тБт) у процесі запровадження та застосування 
зазначених документів та заходів.

2.2.3 цілі ТбТ

на практиці метою запровадження технічних регламентів, стандартів 
та процедур оцінки відповідності є переважно захист життя та здоров’я 
людей (від певних ризиків), захист навколишнього середовища, попере-
дження шахрайства, підтримка національної безпеки та уніфікація то-
варів. однак перелік можливих цілей тБт є значно ширшим. з угоди 
про тБт випливає, що кінцеві цілі технічних регламентів, стандартів та 
процедур оцінки відповідності можуть бути будь-якими — лише за дво-
ма винятками.

По-перше, дія угоди не поширюється на заходи, (1) метою яких є захист 
життя та здоров’я людей, тварин чи рослин від певної групи небезпек, 
а  саме: ризиків, що виникають від продуктів харчування, кормів, хвороб 
тварин та рослин, а також (2) метою яких є попередження будь-яких інших 
втрат від шкідників. такі дії належать до санітарних та фітосанітарних за-
ходів (СФз), їх застосування регулюється угодою про застосування СФз. 
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При цьому вимоги до характеристик товарів, запроваджені з метою захисту 
життя та здоров’я людей, тварин чи рослин від будь-яких інших ризиків 
відносяться до тБт (детальніше про різницю між тБт та СФз див. розділ 5).

По-друге, під дію угоди не підпадають вимоги до товарів, які встановлю-
ються при здійсненні державних закупівель, а точніше специфікації для 
закупівлі товарів організаціями, що підпорядковані центральним або міс-
цевим урядовим органам. Принципи здійснення таких закупівель регулю-
ються угодою Сот про державні закупівлі.

отже, цілі запровадження вимог до характеристик товарів найчастіше не є 
важливими для визначення того, чи відносяться ці вимоги до тБт. однак 
цілі є важливими при здійсненні регулювання. угода про тБт розрізняє за-
конні та незаконні (дозволені та недозволені) цілі застосування технічних 
регламентів та процедур оцінки відповідності (див. розділ 3).

2.2.4 роль держави та приватних організацій

Роль держави

технічні бар’єри в торгівлі можуть встановлюватися як державою, так і при-
ватними організаціями. Монопольною функцією держави є лише прийнят-
тя технічних регламентів (адже тільки державні органи можуть встановлю-
вати вимоги, дотримання яких є обов’язковим).3 Що стосується стандартів, 
то вони можуть прийматися також і приватними організаціями. угода про 
тБт містить лише одну вимогу до організацій, що затверджують стандар-
ти, — вони повинні належати до числа «визнаних органів». утім, коло ос-
танніх є дуже широким. згідно з Посібником 2 ISO/IEC «загальні терміни та 
їх визначення стосовно стандартизації та пов’язаної з нею діяльності» (на 
який посилається угода), органом стандартизації є орган, діяльність якого 
у сфері стандартизації є загальновизнаною [5]. таке тлумачення означає, що 
розробляти та приймати стандарти потенційно може будь-яка організація.

Стандарти як перешкоди торгівлі

тут варто повернутися до визначення поняття «стандарт», яке використо-
вується в системі регулювання торгівлі Сот. це визначення дещо супере-

3 угода про тБт допускає, що технічні регламенти можуть прийматися також неурядови-
ми організаціями, але таким організаціям мають бути надані відповідні повноваження.

чить загальноприйнятому сприйняттю стандарту як обов’язкової (де-юре 
або де-факто) вимоги (що було особливо поширене в країнах, які тривалий 
час мали планову економіку, де слово «стандарт» було невід’ємною части-
ною словосполучення «державний стандарт»). Формулюючи визначення 
стандарту, члени Сот прагнули охопити широко прийняті вимоги, які не 
є обов’язковими з юридичної точки зору. яким же чином юридично не-
обов’язкові вимоги стають бар’єрами для торгівлі?

Проілюструвати використання стандартів можна за допомогою історії ау-
діо компакт-дисків (CD-DA). Перший стандарт, який містив опис фізичних 
характеристик та властивостей таких компакт-дисків, був випущений ком-
паніями Philips та Sony в 1980 році. Через два роки він був схвалений Між-
народною електротехнічною комісією (Мек), міжнародною неурядовою 
організацією, яка займається стандартизацією у сфері електричних, електро-
нних і суміжних технологій. у 1987 році стандарт отримав назву IEC 60908 [7, 
10]. згодом компакт-диски, що відповідали цьому стандарту (разом із його 
подальшими модифікаціями), стали найбільш поширеним у світі видом ком-
пакт-дисків, призначених для збереження звукової та текстової інформації. 
якщо певний виробник виготовляв компакт-диски іншого стандарту, їхня 
невідповідність вимогам IEC 60908 (і похідних від нього стандартів) не могла 
бути причиною відмови в доступі на ринок певної країни (адже стандарт є 
добровільним, виконання його вимог не контролюється державою). однак 
продати такі диски було б важко, оскільки присутня на ринку аудіотехніка 
розрахована переважно на використання саме дисків стандарту IEC 60908, 
більше того, до цього стандарту звикли споживачі. Перехід на виробництво 
дисків, які відповідають IEC 60908, вимагав би витрат коштів на оновлення 
обладнання. у цьому сенсі стандарт IEC 60908, так само як й інші добровільні 
стандарти, міг бути бар’єром для торгівлі.

у країнах з розвиненою ринковою економікою стандарти є переважно при-
ватними, що відповідає провідній ролі приватних підприємств у інноваціях. 
водночас потрібно зауважити, що на практиці найбільшими перешкодами 
для міжнародної торгівлі є саме юридично обов’язкові вимоги до товарів 
(тобто, технічні регламенти), а роль стандартів є другорядною. угода про 
тБт приділяє технічним регламентам більше уваги, ніж стандартам.
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вікно 2.2 Технічне регулювання та стандартизація

в україні технічне регулювання — це регулювання відносин (1) у сфері 
встановлення та виконання технічних регламентів, а також (2) у сфері пе-
ревірки дотримання технічних регламентів шляхом оцінки відповідності 
або ринкового нагляду. Під ринковим наглядом мається на увазі вибір-
ковий контроль дотримання технічних регламентів та інших вимог, який 
здійснюється уповноваженими державними органами. Стандартизація є 
діяльністю із розробки та застосування стандартів. точні визначення цих 
понять є такими:

	технічне регулювання — правове регулювання відносин у сфері 
встановлення, застосування та виконання обов’язкових вимог до 
продукції або пов’язаних із нею процесів, систем і послуг, персона-
лу та органів, а також перевірка їх дотримання шляхом оцінки 
відповідності та/або ринкового нагляду [18];

	 стандартизація — діяльність, що полягає в установленні поло-
жень для загального та неодноразового використання щодо на-
явних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення опти-
мального ступеня впорядкованості в певній сфері [17];

	 державний ринковий нагляд — діяльність органів ринкового наг-
ляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим 
вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним 
інтересам. … Сфери відповідальності органів ринкового нагляду 
включають види продукції, що є об’єктами технічних регламен-
тів, і можуть включати види продукції, що не є об’єктами тех-
нічних регламентів [16].

2.2.5 схема визначення приналежності до ТбТ

отже, до тБт відноситься основна частина документів та заходів, що вста-
новлюють вимоги до товарів, а також процедури перевірки товарів на від-
повідність цим вимогам. у практичному плані, для того, щоб визначити, 
чи відноситься певний документ або захід до тБт, потрібно переконатися в 
тому, що він:

(1) (1) встановлює вимоги до характеристик товару чи товарів (і ці ви-
моги не стосуються ціни та інтелектуальної власності) або (2) є про-
цедурою перевірки товарів на відповідність таким вимогам;

(2) запроваджується з метою, іншою ніж (1) захист життя та здоров’я 
людей, тварин та рослин від ризиків, що виникають від продуктів 
харчування, кормів, хвороб тварин та рослин, або (2) попередження 
будь-яких інших втрат від шкідників;

(3) не є специфікацією для закупівлі товарів організаціями, що підпо-
рядковані центральним або місцевим урядовим органами.

Потрібно також наголосити, що «технічний регламент» та «стандарт» є 
назвами типів документів відповідно до класифікації Сот, а назви самих 
документів можуть бути (і часто є) іншими. наприклад, під визначення тех-
нічного регламенту можуть підпадати закони, постанови, розпорядження, 
накази, доручення, державні стандарти, санітарні норми та інші документи. 
а до стандартів у розумінні Сот можуть відноситися національні стандар-
ти, технічні умови, виробничі специфікації тощо.

важливою особливістю технічних регламентів є те, що в них можуть бути 
відсутні назви товарів, щодо яких встановлюються вимоги. але технічні 
регламенти мають обов’язково містити положення, що дозволяють іденти-
фікувати товари, які є предметом їхнього регулювання [9].

2.3. види технічних бар’єрів у торгівлі

найбільш загальне групування технічних бар’єрів у торгівлі випливає з 
їх визначення, наведеного в угоді про тБт. згідно з угодою до технічних 
бар’єрів у торгівлі відносяться (1) технічні регламенти, (2) стандарти та (3) 
процедури оцінки відповідності. Більш детальний поділ технічних бар’єрів 
у торгівлі на групи наведений у класифікації нетарифних заходів, яка була 
видана конференцією оон з торгівлі та розвитку (юнктад) [13]. відпо-
відно до цього документу технічні регламенти діляться на такі групи за сво-
їм змістом:

•	 заборони та обмеження імпорту з цілями, визначеними в угоді 
про тБт;

•	 граничний вміст речовин, обмеження використання речовин;
•	 вимоги щодо етикетування, маркування та пакування;
•	 вимоги щодо виробництва, транспортування та зберігання;
•	 вимоги щодо ідентифікації продукції;
•	 вимоги щодо якості або експлуатаційних характеристик.
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Процедури оцінки відповідності є такими:

	 реєстрація товару;
	 тестування;
	 сертифікація;
	 інспекція;
	 реалізація вимог щодо розкриття інформації.

Приклади технічних бар’єрів, що належать до кожної з цих груп, наведено 
в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 види ТбТ відповідно до класифікації нетарифних заходів Юнк-
Тад

індекс група обмежень Приклади
B1 заборони/

обмеження ім-
порту з цілями, 
визначеними в 
угоді про тБт

1) заборона імпорту товарів із міркувань наці-
ональної безпеки (наприклад, вибухових або 
токсичних речовин);

2) необхідність отримання дозволу на ввезення 
товару (ліків, брухту, вогнепальної зброї тощо);

3) реєстрація імпортерів, у тому числі, така, що 
передбачає сплату реєстраційного збору (на-
приклад, імпортерів ліків, вибухових речовин, 
зброї, алкоголю, цигарок, ігрових автоматів).

B2 граничний вміст 
речовин та обме-
ження викори-
стання речовин

1) встановлення максимально допустимого вмісту 
шкідливих речовин, які не мають бути інгреді-
єнтами товару, наприклад, вмісту солей у це-
менті або вмісту сірки в бензині;

2) обмеження використання речовин в інших ви-
падках, наприклад, обмеження використання 
свинцю або розчинників у фарбі.

індекс група обмежень Приклади
B3 вимоги щодо 

етикетування, 
маркування та 
пакування

1) вимоги щодо виду, кольору, розміру позначень 
та повідомлень на етикетці або упаковці товару;

2) визначення змісту інформації, яка має бути 
зазначена на етикетці, упаковці або на самому 
товарі, а також мова інформації (наприклад, ви-
мога зазначати на етикетках холодильників їхні 
розміри, вагу та рівень споживання електрое-
нергії);

3) вимоги щодо маркування упаковки товарів (на-
приклад, на ящиках мають зазначатись умови 
зберігання та транспортування — «крихкий», 
«цією стороною догори» тощо);

4) вимоги щодо упаковки, зокрема, визначення 
переліку допустимих матеріалів для упаковки 
певного товару.

B4 вимоги щодо 
виробництва, 
транспортування 
та зберігання

1) вимоги щодо характеристик або виробничих 
процесі (за винятком обмеження використан-
ня речовин, яке включено до групи B2) (на-
приклад, зобов’язання використовувати устат-
кування, яке не завдає шкоди навколишньому 
середовищу);

2) вимоги щодо умов поводження з товарами на 
їх шляху від виробника до кінцевого споживача 
(наприклад, медичні препарати мають зберіга-
тись за певної температури).

B6 вимоги щодо 
ідентифікації 
продукції

1) визначення умов для ідентифікації товару як 
такого, що має певне найменування (наприклад, 
для того щоб продукт міг називатись шоколадом, 
він має містити щонайменше 30% какао).

B7 вимоги щодо яко-
сті або експлуата-
ційних характе-
ристик

1) вимоги стосовно експлуатаційних характерис-
тик, зокрема, міцності, жорсткості (наприклад, 
двері мають витримувати певні мінімальні зна-
чення високих температур);

2) вимоги щодо якості, зокрема, щодо мінімально 
необхідного вмісту інгредієнтів.
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індекс група обмежень Приклади
B8 Процедури оцін-

ки відповідності, 
що стосуються 
тБт

1) реєстрація товару як обов’язкова умова для ім-
порту (наприклад, ліків);

2) тестування, тобто, проведення тестів, включа-
ючи відбір проб та лабораторні дослідження, з 
метою оцінки відповідності належним техніч-
ним регламентам (наприклад, тестування зраз-
ка автомобільного двигуна для перевірки того, 
наскільки він відповідає вимогам безпеки);

3) Сертифікація — надання документу, який 
засвідчує відповідність вимогам (зокрема, 
обов’язковою є сертифікація електричних при-
ладів);

4) інспекція, тобто огляд продукції (без лабо-
раторних досліджень) (наприклад, для доступу 
на внутрішній ринок імпортні текстильні ви-
роби мають пройти перевірку на відповідність 
заявленому розміру та заявленим матеріалам);

5) вимоги щодо відстеження інформації, вклю-
чаючи вимоги стосовно розкриття інформації 
про (1) походження матеріалів та складових 
частин, (2) розміщення виробничих потуж-
ностей, характеристики виробничих процесів, 
устаткування та матеріалів, (3) підприємства, 
що беруть участь у продажу товару, умови тран-
спортування та зберігання (наприклад, вироб-
ники автомобілів мають зберігати інформацію 
щодо походження шин для кожного окремого 
автомобіля; під час імпорту косметики може 
вимагатися інформація щодо підприємства ім-
портера;

6) інші процедури оцінки відповідності.

B9 інші заходи, що 
відносяться до 
тБт

джерело: UNCTAD. Classification of Non-Tariff Measures (February 2012 version). ([13])

крім змісту, технічні регламенти, стандарти та процедури оцінки відповід-
ності можна поділити за географічною сферою дії або поширення. за цією 
ознакою тБт можна розділити на:

	 національні (діють у межах однієї країни);
	 регіональні (є чинними в групі країн, державні або недержавні орга-

ни яких є учасниками відповідних угод);
	міжнародні (діють у групі країн і можуть бути прийняті будь-якою 

країною).

вікно 2.3 Практика оцінки відповідності технічним регламентам та 
стандартам

у більшості випадків покупці покладаються на заяву виробника про 
те, що продукт відповідає певному технічному регламенту або стандар-
ту. така заява може називатися декларацією відповідності (declaration of 
conformity). у деяких випадках виробник звертається до нейтральної тре-
тьої сторони для підтвердження відповідності (або за власною ініціати-
вою, або для задоволення вимог законодавства). оцінка відповідності із 
залученням третьої сторони може мати форми:
	тестування — технічна операція, що полягає у визначенні однієї 

чи кількох характеристик продукту, процесу або послуги за вста-
новленою процедурою;

	 сертифікація — процедура, за якою третя сторона надає пись-
мові запевнення, що продукт, процес або послуга відповідає визна-
ченим вимогам. Відрізняється від тестування тим, що (1) завжди 
вимірює продукт (процес, послугу) по відношенню до конкретного 
технічного регламенту або стандарту, а також (2) результатом 
сертифікації є звичайна заява про відповідність — сертифікат. 
Процес сертифікації часто включає тестування;

	 оцінка системи контролю якості — оцінка третьої стороною 
процесів контролю за якістю продукції у процесі виробництва. 
Найбільш відомою системою контролю якості є серія стандартів 
ISO 9000;

	 акредитація — це процедура, за допомогою якої уповноважений 
орган оцінює та визнає компетентність організації, що здійснює 
тестування, сертифікацію чи оцінку системи контролю якості 
[19].
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2.4 економічні ефекти технічного регулювання 
 та стандартизації

2.4.1 особливості аналізу

Неоднорідність економічних ефектів

Саме формулювання терміну «технічні бар’єри в торгівлі» наводить на 
думку, що вплив технічного регулювання та стандартизації на міжнародну 
торгівлю є негативним. такий підхід виглядає обґрунтованим: щоб присто-
суватися до встановлених вимог, експортерам необхідно, як мінімум, знай-
ти необхідну інформацію та довести, що товари відповідають цим вимо-
гам. у  гіршому випадку експортери вимушені змінювати характеристики 
продукції, що може вимагати значних інвестицій в оновлення виробни-
чих потужностей. однак, якщо розглянути вплив технічного регулювання 
та стандартизації на економіку в цілому, можна побачити, що картина є 
складнішою — вплив є як негативним, так і позитивним. Більше того, більш 
уважний погляд на дію технічних регламентів та стандартів приводить до 
висновку, що вони можуть сприяти також і розвитку міжнародної торгівлі.

При аналізі впливу тБт на економіку потрібно також мати на увазі, що 
цей вплив може бути неоднорідним як в економіці в цілому, так і в її окре-
мих секторах. По-перше, наслідки застосування технічних регламентів та 
стандартів можуть бути неоднаковими (у тому числі, діаметрально проти-
лежним) на різних рівнях. наприклад, заходи, які мають негативний ефект 
на певну галузь, можуть бути загалом сприятливими для всієї економіки. 
По-друге, вплив може бути неоднаковим і на одному рівні — те, що є пере-
шкодою для одних підприємств, може бути конкурентною перевагою для 
інших. По-третє, наслідки використання тБт для певного сектору еконо-
міки або економічного агента можуть бути змішаним, являючи собою по-
єднання негативних та позитивних ефектів. нижче наслідки застосування 
технічних регламентів, стандартів та процедур оцінки відповідності роз-
глянуто, в основному, з точки їхнього впливу на економіку в цілому.

Необхідність виправлення недосконалості ринку

використані вище поняття «позитивний вплив» та «негативний вплив» по-
требують пояснення. за яким критерієм можна визначити, чи є вплив по-
зитивним, чи негативним? у економічній науці таким критерієм є добробут 

суспільства. Позитивним є такий вплив, який сприяє досягненню макси-
мально можливого добробуту суспільства, тобто максимального задово-
лення потреб членів суспільства, виходячи з наявних ресурсів та техноло-
гій. досягнути максимально можливого добробуту виключно за допомогою 
ринкових механізмів неможливо через існування недосконалості ринку, яка 
має, зокрема, такі причини:

	 інформаційна асиметрія (наприклад, відсутність у споживачів ін-
формації про товари, яка у є виробників), а також інші обставини, 
що спричиняють неповну поінформованість економічних агентів;

	 зовнішні ефекти, тобто вплив дій одних економічних агентів на ін-
ших, який не відображено в цінах на товари та ресурси (суть цього 
поняття пояснена нижче);

	 неоднорідність товарів, тобто надмірна різноманітність товарів, що 
може ускладнювати пошук товару, який найбільше відповідає уподо-
банням споживача та призводити до надмірної сегментації ринків;

	 нераціональність дій споживачів.

технічні регламенти, стандарти та процедури оцінки відповідності допо-
магають частково виправити цю недосконалість ринку, наблизивши сус-
пільство до оптимального розподілу ресурсів та максимального добробуту. 
водночас, їхнє застосування має також певні негативні наслідки.

2.4.2 Позитивні ефекти ТбТ

Усунення наслідків інформаційної асиметрії для споживачів

Споживачі можуть вибрати товари, які найкраще відповідають їхнім упо-
добанням, лише коли мають повну інформацію про характеристики то-
варів. очевидно, що в реальності такої інформації у них немає. висновки 
щодо якості та безпечності деяких товарів можна зробити лише після спо-
живання — вони називають «досвідні блага» (experience goods). а обґрунто-
вану думку щодо характеристик іншої групи товарів не можна сформувати 
навіть після споживання — такі товари відносяться до категорії «довірчих 
благ» (credence goods). виробники мають більше інформації про товари, 
проте не завжди зацікавлені оприлюднювати її, оскільки це суперечить їх-
ньому прагненню максимізувати прибуток. тому споживачі вимушені ви-
трачати додаткові ресурси на пошук та перевірку інформації про товари, а 
також зазнавати втрат через споживання неякісних або небезпечних това-
рів. крім цього, відсутність інформації змінює структуру пропозиції. якщо 
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споживач не може відрізнити якісні товари від неякісних (перед купівлею), 
він не буде готовий платити порівняно високу ціну, яка покриває витрати 
на виробництво якісних товарів. це призведе до перерозподілу ринку на 
користь неякісних товарів (така ситуація відома в економічний науці під 
назвою «ринок лимонів»).

технічне регулювання та стандартизація дозволяють нівелювати значну ча-
стину цих ефектів. технічні регламенти та стандарти виконують сигнальну 
функцію: якщо вони застосовуються, споживач може бути впевнений, що 
товар є безпечним або відповідає певним вимогам якості. результатом є 
збільшення попиту та зміна його структури на користь товарів, які найкра-
ще відповідають уподобанням споживачів.

Усунення наслідків інформаційної асиметрії для виробників

з точки зору виробника, очевидним способом подолання негативних на-
слідків інформаційної асиметрії є створення власної репутації. якщо спо-
живачі довіряють виробнику, вони будуть згодні платити за його продук-
цію більше. однак створення та підтримання репутації потребує витрат. 
для частини виробників це може бути вигідно, оскільки додаткові доходи 
перевищуватимуть витрати (своєрідна премія за якість). Проте не всі ви-
робники мають можливість здійснити такі витрати. до того ж загальний 
ефект для окремої галузі або економіки в цілому буде негативний, оскільки 
додаткові витрати створюють бар’єр для входу на ринок нових виробників. 
це скорочує загальну кількість виробників, зменшує конкуренцію, а тому 
перешкоджає зростанню продуктивності. технічне регулювання та стан-
дартизація дозволяють зменшити необхідність у витратах на репутацію та 
збільшити конкуренцію. результатом є підвищення продуктивності, зни-
ження цін та збільшення виробництва.

Попередження негативних зовнішніх ефектів

ціна товару не завжди враховує всі витрати, які пов’язані з цим товаром. 
наприклад, виробник продає будівельній фірмі фарбу, яка містить шкідли-
ві компоненти. використання цієї фарби спричиняє шкоду здоров’ю людей, 
які перебувають у зведеній фірмою будівлі, викликаючи зменшення працез-
датності та створюючи необхідність у додаткових витратах на лікування. 
такі витрати є зовнішнім ефектом (externality) — у тому сенсі, що їх несуть 
особи, які не є учасниками угоди купівлі-продажу. наявність таких витрат 

означає, що сплачена власником будівлі ціна фарби не відображає повністю 
всі пов’язані з фарбою витрати, які несуть члени суспільства. теоретично 
можна було б розглянути можливість включення всіх суспільних витрат в 
ціну товару, проте дієвих механізмів, за допомогою яких це можна зроби-
ти, не існує. водночас обов’язкові вимоги до товарів, які становлять зміст 
технічних регламентів, можуть ефективно вирішити проблему негативних 
зовнішніх ефектів.

Посилення позитивних зовнішніх ефектів (мережевих та інших  
ефектів)

зовнішні ефекти бувають не тільки негативними, але й позитивними. При-
кладом позитивних зовнішніх ефектів є мережеві ефекти. їхня суть поля-
гає в тому, що корисність певного товару для суспільства збільшується зі 
зростанням кількості користувачів цього товару. класичним прикладом 
такого ефекту є телефонний зв’язок — чим більше людей ним охоплено, 
тим більшою є його цінність для суспільства. застосування стандартів та-
кож створює численні мережеві ефекти. уніфікація вимог до певного това-
ру приводить до збільшення ринку цього товару, що позитивно впливає на 
продуктивність:

	 створюються можливості для економії на масштабах виробництва;
	 посилюється конкуренція, що стимулює зростання продуктивності;
	 покращується ситуація з сумісністю компонентів (забезпечуються 

сприятливі умови для поглибленої спеціалізації виробників, що дає 
їм можливість ефективно формувати та модифікувати виробничі 
ланцюги);

	 створюється можливість для зменшення матеріально-технічних за-
пасів (у результаті збільшення кількості постачальників на ринку).

інші позитивні зовнішні ефекти, які посилюються в результаті застосу-
вання технічних регламентів та стандартів, стосуються поширення нових 
технологій. Міжнародні та національні стандарти часто відображають по-
точний стан розвитку технологій у певній галузі. вільний доступ до такої 
інформації є важливим чинником процесу поширення інновацій. крім цьо-
го, введення нових технічних регламентів стимулює виробників працювати 
над запровадженням нових технологій, адже інакше їхні товари просто не 
потраплять на ринок.
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2.4.3 негативні ефекти ТбТ

Витрати на дотримання технічних регламентів та стандартів

Створення системи контролю за характеристиками товарів вимагає витрат 
з боку держави, а дотримання таких вимог — витрат виробників. у остан-
ньому випадку важливим є не тільки прямий, але й непрямий ефект — ви-
трати на дотримання вимог технічних регламентів та стандартів, а також на 
проходження процедур оцінки відповідності створюють додатковий бар’єр 
для входження на ринок нових виробників. це призводить до зменшення 
конкуренції і, відповідно, негативно впливає на продуктивність.

Нерівномірність розподілу позитивних ефектів

наслідки застосування технічних регламентів та стандартів є різними для 
різних економічних агентів. якщо витрати на приведення продукції у від-
повідність до вимог та на оцінку відповідності відносяться до постійних 
(тобто, вони не залежать від обсягу виробництва), перевагу отримують ве-
ликі виробники. вони також, як правило, мають кращі можливості для за-
лучення інвестицій, необхідних для пристосування до технічних регламен-
тів або стандартів. крім цього, незалежно від розміру, у більш вигідному 
становищі перебувають виробники, технологічні можливості яких дозво-
ляють дотримуватися необхідних вимог із найменшими витратами. Може 
бути нерівномірним також розподіл позитивних ефектів між країнами.

Зменшення різноманітності товарів

Стандартизація скорочує асортимент товарів, що може перешкоджати най-
кращому задоволенню індивідуальних уподобань споживачів.

Сегментація ринків

наявність багатьох стандартів одного товару зумовлює поділ ринку цього 
товару на окремі сегменти. рівень конкуренції в кожному сегменті є ниж-
чим, ніж він міг би бути на об’єднаному ринку, що негативно впливає на 
продуктивність. цей пункт у певному сенсі суперечить попередньому, від-
повідно до якого об’єднання ринків також має негативні наслідки (трудно-
щі із задоволенням уподобань споживачів). утім, така суперечність є при-

родною. вона ілюструє один із ключових принципів економіки — принцип 
вибору: для того, щоб отримати певну річ, потрібно відмовитися від іншої. 
оптимальна структура ринків може бути визначена в залежності від упо-
добань споживачів.

Наслідки неналежного застосування

технічні регламенти, стандарти та процедури оцінки відповідності можуть 
застосовуватися у спосіб, який посилює негативні ефекти. Мова йде про 
такі способи регулювання: 

	 надмірно жорсткі вимоги. застосування необґрунтовано жорстких 
або занадто деталізованих вимог підвищує бар’єр для входу на ри-
нок, а отже призводить до послаблення конкуренції та сповільнює 
зростання продуктивності. Прикладом надмірно деталізованих ви-
мог можуть бути технічні регламенти, які містять вимоги до про-
цесу виробництва, але можуть обмежуватися експлуатаційними 
характеристиками (для досягнення своїх цілей);

	 застарілі вимоги. застосування застарілих технічних регламентів 
або стандартів перешкоджає поширенню інновацій і тому також 
негативно впливає на продуктивність;

	 цілеспрямована дискримінація. технічні регламенти, стандарти та 
процедури оцінки відповідності можуть використовуватися як засіб 
цілеспрямованого створення нерівних умов для різних виробників. 
наприклад, певний виробник має вплив на процес розробки тех-
нічного регламенту та використовує цю можливість для лобіювання 
запровадження таких вимог, які обмежуватимуть доступ на ринок 
іншим виробникам. результатом є зменшення конкуренції, що, як 
зазначалося вище, має негативний вплив на економіку в цілому [6].

2.4.4 вплив ТбТ на міжнародну торгівлю

Особливості впливу

усі перелічені вище фактори впливають на міжнародну торгівлю. зокрема, 
технічне регулювання та стандартизація дозволяють значною мірою вирі-
шити проблему неповноти інформації при продажі товарів за кордон, та-
кож допомагають запобігти виникненню негативних зовнішніх ефектів у 
країнах-імпортерах. з іншого боку, пристосування до вимог технічних рег-
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ламентів та стандартів, а також проходження процедур оцінки вимагають 
від експортерів додаткових витрат.

водночас механізм впливу технічного регулювання та стандартизації на 
міжнародну торгівлю має особливості, які посилюють негативні ефекти. 
По-перше, вимоги до характеристик товарів та процедури оцінки відпо-
відності в різних країнах часто є різними, хоча цілі запровадження таких 
заходів і процедур є однаковими. у таких випадках експортери зазнають 
витрат на пристосування до вимог, що встановлені в інших країнах, або на 
проходження процедур оцінки відповідності за кордоном. ці втрати є чи-
стими, оскільки позитивні ефекти від наслідків застосування різних вимог 
та процедур з однаковою метою відсутні, принаймні в довгостроковій пер-
спективі.4 крім цього, наявність різних вимог посилює не обумовлену упо-
добаннями споживачів сегментацію ринків, що, як зазначалося вище, має 
негативний вплив на продуктивність.

По-друге, розбіжності у вимогах до характеристик товарів у різних краї-
нах можуть відображати розбіжності в уподобаннях споживачів або пози-
ції урядових органів. наприклад, розвинені країни, зазвичай, приділяють 
більше уваги безпечності товарів, ніж країни, що розвиваються, тому що в 
розвинених країнах життя та здоров’я споживачів є більшою цінністю для 
суспільства, ніж у країнах, що розвиваються. зрозуміло, що зазначені роз-
біжності пов’язані з різницею в доходах та технологічним рівнем: багатші 
держави можуть дозволити собі застосовувати більш жорсткі вимоги до 
товарів, а також більше використовувати більш ефективні методи оцінки 
відповідності, ніж бідніші країни.

Результати досліджень

Численні дослідження з використання математичних методів свідчать про 
те, що тБт негативно впливають на обсяги торгівлі. однак, вивчаючи ре-
зультати таких досліджень, необхідно брати до уваги їхню методологію. 
дослідники не порівнюють наслідки застосування тих вимог та процедур, 
які існують, та результати повної відсутності відповідних вимог (таке мо-
делювання є дуже складним завданням). зазвичай, предметом досліджень 
є наслідки існування різниці у вимогах та процедурах, які застосовуються 

4 у короткостроковій перспективі запровадження країною специфічних вимог до ха-
рактеристик товарів та процедур оцінки відповідності може бути виправданим, якщо вони 
дозволяють скоротити витрати за рахунок використання наявної в цій країні технологічної 
бази.

в різних країнах. як зазначено вище, такі наслідки цілком можуть бути не-
гативними (детальніше про методи дослідження впливу тБт на економі-
ку, у тому числі, на торгівлю, а також про висновки окремих робіт ідеться 
у розділі 12).

2.5 регулювання у сфері технічних бар’єрів у торгівлі

з урахуванням неоднозначного впливу тБт на економіку, завданням регу-
лювання у цій сфері є мінімізація негативних ефектів застосування техніч-
них регламентів, стандартів та процедур оцінки відповідності, та посилен-
ня відповідних позитивних ефектів. у практичному сенсі це означає, що 
міжнародне співробітництво у сфері технічного регулювання і стандарти-
зації має бути спрямоване на досягнення таких цілей:

	 припинення необґрунтованого застосування технічних регламен-
тів, стандартів та процедур оцінки відповідності (зокрема, невмо-
тивованих, застарілих та занадто жорстких вимог та процедур);

	 гармонізація вимог до характеристик товарів та процедур оцінки 
відповідності; гармонізація може відбуватися (1) шляхом розробки 
та прийняття міжнародних стандартів (як бази для технічних регла-
ментів та стандартів) та міжнародних систем оцінки відповідності, 
а також (2) шляхом визнання одними країнами технічних регламен-
тів та процедур оцінки відповідності інших країн;

	 надання допомоги країнам, що розвиваються, у пристосуванні до 
вимог та процедур розвинених країн.

Саме таким є цілі угоди Сот про технічні бар’єри в торгівлі, яка є основним 
міжнародним документом, що встановлює принципи застосування техніч-
них регламентів, стандартів та процедур оцінки відповідності. детальний 
огляд положень угоди міститься в розділі 3.

крім угоди про тБт, використання технічних регламентів, стандартів та 
процедур оцінки відповідності регулюється регіональними торговельни-
ми угодами. а основою для співробітництва у сфері гармонізації технічних 
регламентів та стандартів є низка міжнародних організацій:

	Міжнародна організація стандартизації (ISO);
	Міжнародна електротехнічна комісія (IEC);
	Міжнародний союз електрозв’язку (ITU).
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огляд положень регіональних торговельних угод у частині, що стосується 
тБт, а також інформація про діяльність зазначених міжнародних організа-
цій містяться в розділі 4.

* * *

отже, технічні бар’єри в торгівлі — це документи, що встановлюють ви-
моги до характеристик товарів. вимоги можуть бути двох типів: (1) ті, 
що мають юридично обов’язковий характер (технічні регламенти), та (2) 
ті, що не мають такого характеру, хоча є широко прийнятими (стандар-
ти). технічні регламенти та стандарти є назвами не документів, а типів 
документів (у системі регулювання міжнародної торгівлі Сот). техніч-
ними регламентами можуть бути, зокрема, закони, постанови, накази, 
державні стандарти, а до стандартів можуть відноситися технічні умо-
ви, виробничі специфікації тощо. до тБт також відносяться процедури 
перевірки товарів на відповідність зазначеним вище вимогам. водночас, 
технічними бар’єрами в торгівлі не є вимоги, метою яких є захист життя 
та здоров’я людей, тварин та рослин від небезпек, що пов’язані з продук-
тами харчування (такі вимоги відносяться до санітарних та фітосанітар-
них заходів).

вплив технічних регламентів та стандартів на економіку є неоднозначним. 
з одного боку, вони виправлять деякі недосконалості ринку, зокрема, під-
вищуючи впевненість покупців у якості та безпечності товарів, що сприяє 
зростанню виробництва. з іншого боку, наявність тБт спричиняє додат-
кові витрати підприємств і тому стримує міжнародну торгівлю. тому ме-
тою міжнародного співробітництва в рамках Сот є посилення позитивних 
ефектів застосування технічних регламентів, стандартів та процедур оцін-
ки відповідності та мінімізація негативних наслідків.
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розділ 3. 
Угода про ТбТ

угода про технічні бар’єри в торгівлі (тБт) є основним документом Світо-
вої організації торгівлі (Сот), який визначає принципи торговельної полі-
тики членів Сот щодо вимог до характеристик товарів. основою докумен-
ту є принципи, закладені в генеральній угоді з тарифів та торгівлі 1947 року 
(гатт 1947). згідно з цими принципами, члени Сот мають право встанов-
лювати вимоги до товарів для забезпечення їхньої якості, захисту життя та 
здоров’я людей, тварин чи рослин та низки інших цілей. а з іншого боку, 
такі вимоги не можуть використовуватися як приховані перешкоди торгів-
лі, а також як засіб створення невиправданої дискримінації між країнами. 
угода про тБт значно деталізує та істотно доповнює ці принципи. Перший 
варіант угоди було підписано в 1979 році за результатами токійського раун-
ду переговорів Сот, а в 1994 році за підсумками уругвайського раунду була 
ухвалена оновлена редакція документа [14]. угода про тБт набула чинності 
1 січня 1995 року та є обов’язковою для виконання всіма країнами-членами 
Сот.5 вона складається з преамбули, п’ятнадцяти статей та трьох додатків.

цей розділ містить огляд основних положень поточної редакції угоди про 
технічні бар’єри в торгівлі, у тому числі, її цілей та сфери дії, принципів за-
стосування вимог до товарів у міжнародній торгівлі (які фактично є загаль-
ними принципами державної політики в цій сфері, у тому числі, стосовно 
внутрішнього виробництва), а також процедур врегулювання суперечок. 
крім цього, висвітлено деякі поточні результати виконання угоди про тБт 
та зміст дохійського раунду переговорів Сот у частині, що стосується тех-
нічних бар’єрів.

3.1 основні поняття та положення угоди

3.1.1 цілі угоди

Загальна мета: зниження торговельних бар’єрів

основними цілями генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1947 року були 
зниження тарифних і нетарифних торговельних бар’єрів, а також усунення 
5 угода про заснування Світової організації торгівлі, стаття іі 
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дискримінації у міжнародній торгівлі. ці дві цілі пов’язані одна з одною — 
усунення дискримінації є в тому числі й способом зниження нетарифних 
бар’єрів. Механізм взаємозв’язку є простим. відповідно до гатт 1947, член 
Сот має надавати товарам, які імпортуються з інших країн-членів органі-
зації, режим найбільшого сприяння. тобто, якщо член Сот надає певний 
режим товару, що імпортується з будь-якої країни, то не менш сприятливий 
режим має надаватися аналогічній продукції з усіх членів Сот. така вимога 
спонукає членів Сот знижувати загальний рівень бар’єрів до найменшого 
рівня, який застосовується в торгівлі хоча б з однією країною (окремо для 
кожного товару).

аналогічним є результат виконання іншого положення гатт 1947, також 
спрямованого на усунення дискримінації, — зобов’язання надавати това-
ру, що походить з території іншого члена Сот національний режим (тобто, 
не менш сприятливий режим, ніж той, що надається аналогічному товару 
вітчизняного походження). це зобов’язання також сприяє зниженню нета-
рифних бар’єрів, особливо якщо член Сот імпортує певний товар лише з 
однієї країни (і зобов’язання щодо режиму найбільшого сприяння не може 
бути застосоване).

але цих зобов’язань недостатньо для усунення (або зниження до мінімаль-
но можливого рівня) нетарифних бар’єрів. як досягти зниження бар’єрів, 
якщо товар імпортується лише з однієї країни та не виробляється вітчиз-
няними підприємствами? Можлива відповідь полягає в тому, що такий збіг 
обставин трапляється рідко й не впливає на торгівлю істотно. але маємо 
приклади більш поширених ситуацій, у яких положень гатт  1947 недо-
статньо: (1) режим регулювання є однаковим для імпортних та вітчизняних 
товарів, але занадто жорстким або (2) режим регулювання в країнах-чле-
нах Сот є максимально сприятливим, але різним. необхідність усунення 
частини торговельних бар’єрів (тих із них, що пов’язані з вимогами до то-
варів) у таких ситуаціях і була основним мотивом укладання угоди про тех-
нічні бар’єри в торгівлі [5].

Більш конкретні цілі: обмеження застосування та гармонізація вимог 
до товарів

угода про тБт передбачає три додаткові механізми зниження торговель-
них бар’єрів, які пов’язані з вимогами до товарів. По-перше, угода об-
межує право членів Сот встановлювати такі вимоги. вони можуть за-
проваджуватися лише для досягнення певних цілей, і тільки тією мірою, 

яка є необхідною для досягнення цих цілей. По-друге, угода спонукає 
членів Сот гармонізувати вимоги до товарів на базі міжнародних стан-
дартів, інструкцій та рекомендацій. По-третє, угода заохочує надання 
підтримки країнам, що розвиваються, оскільки рівень їхнього техноло-
гічного розвитку може обмежувати здатність використовувати міжна-
родні стандарти. запровадження цих механізмів є цілями угоди про тБт 
на більш конкретному рівні.6

3.1.2 Предмет та сфера регулювання

Предмет регулювання

угода про тБт не містить прямого визначення поняття «технічні бар’єри в 
торгівлі». водночас, предметом угоди є три групи документів та заходів, які 
стосуються вимог до характеристик товарів, — технічні регламенти, стан-
дарти та процедури оцінки відповідності. з цього можна зробити висновок, 
що разом вони складають технічні бар’єри в торгівлі. відповідно до угоди 
визначення згаданих понять є такими:

	 технічний регламент — документ, у якому визначено характеристи-
ки продукту або пов’язані з ними процеси чи методи виробництва, 
у тому числі, застосовні адміністративні положення, дотримання 
яких є обов’язковим. він також може включати або виключно міс-
тити вимоги стосовно термінології, позначок, пакування, маркуван-
ня чи етикетування, які застосовуються до продукту, процесу чи 
методу виробництва;

	 стандарт — документ, який затверджено визнаним органом і який 
визнає призначені для загального й багатократного використання 
правила, інструкції або характеристики продукції, або пов’язаних 
з ними процесів чи методів виробництва, дотримання яких не є 
обов’язковим. він може також включати або виключно містити ви-
моги стосовно термінології, позначок, пакування, маркування чи 
етикетування, які застосовуються до певного продукту, процесу чи 
методу виробництва;

	 процедура оцінки відповідності — будь-яка процедура, яка без-
посередньо чи опосередковано використовується для визначення 
того, чи виконуються відповідні вимоги стосовно технічних регла-

6 угода про тБт, Преамбула
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ментів чи стандартів. Процедури оцінки відповідності включають 
процедури відбору проб, тестування та інспекції; оцінку, перевірку 
та підтвердження відповідності; реєстрацію, акредитацію та затвер-
дження, а також їхні комбінації. 7

аналіз суті та змісту цих понять викладений у розділі 2. варто лише пов-
торити, що під технічними регламентами та стандартами маються на ува-
зі широкі категорії документів, які в національному законодавстві членів 
Сот можуть належати до різних типів нормативних актів. Під визначення 
технічного регламенту можуть підпадати, зокрема, закони, постанови, на-
кази та державні стандарти (якщо останні є обов’язковими). а до стандар-
тів можуть відноситися державні стандарти (необов’язкові), гармонізовані 
стандарти, технічні умови, виробничі специфікації тощо.

Сфера регулювання

угода про тБт регулює розробку, запровадження та використання техніч-
них регламентів, стандартів та процедур оцінки відповідності стосовно 
всіх товарів, включаючи промислові та сільськогосподарські товари. але є 
два винятки. По-перше, під дію угоди не потрапляють документи та захо-
ди, метою яких є (1) захист життя та здоров’я людей, тварин чи рослин від 
ризиків, що виникають від продуктів харчування, кормів, хвороб тварин 
чи рослин або (2) попередження будь-яких інших втрат від шкідників. такі 
документи та заходи відносяться до санітарних та фітосанітарних заходів 
(СФз), які регулюються угодою про застосування СФз (огляд цієї угоди 
міститься в розділі 6). водночас варто повторити, що під дію угоди про тБт 
підпадають документи та заходи, метою яких є захист життя та здоров’я лю-
дей, тварин чи рослин від усіх інших ризиків. По-друге, сфера застосування 
угоди про тБт не включає специфікації для державних закупівель, а точні-
ше для закупівель, які готуються урядовими органами для потреб власного 
виробництва або для власного споживання. регулювання таких закупівель 
є предметом угоди Сот про державні закупівлі.8

7 угода про тБт, додаток 1, статті 5.1, 5.4, 9.1
Щодо процедур оцінки відповідності, потрібно додати, що угода про тБт поширюється тільки 
на позитивне підтвердження відповідності технічним регламентам і стандартам. Позитивне 
підтвердження — це підтвердження того, що характеристики товару відповідають певним ви-
могам. таким підтвердженням може бути документ, який засвідчує відповідність вимогам. на 
противагу позитивному, для негативного підтвердження достатньо відсутності свідчень того, 
що товар не відповідає вимогам. такий спосіб підтвердження не використовується в угоді.
8 угода про тБт, статті 1.3, 1.4, 1.5

Більшість зобов’язань, які накладаються на членів Сот відповідно до угоди 
про тБт, стосується принципів реалізації торговельної політики. Проте, як уже 
зазначалося, фактично угода визначає загальні принципи державної політики 
у сфері вимог до товарів (не тільки щодо міжнародної торгівлі, але й на вну-
трішньому ринку). Причиною цього є положення угоди про тБт про надання 
товару, що походить з території іншого члена Сот, національного режиму у 
сфері технічного регулювання та стандартизації (тобто, не менш сприятливого 
режиму, ніж той, що надається аналогічному товару вітчизняного походження; 
це положення повторює аналогічне зобов’язання гатт 1947). відповідно чле-
ни Сот мають право або застосовувати однакове регулювання для імпортних 
та вітчизняних товарів, або створити для імпортної продукції режим, який є 
більш сприятливим, ніж для продукції власного виробництва. оскільки країни 
не зацікавлені у створенні дискримінаційних умов для власних виробників, у 
переважній більшості випадків обирається перший із цих двох варіантів.

3.1.3 об’єкти регулювання

Типи об’єктів регулювання

угода про тБт визначає принципи діяльності всіх державних та недержав-
них організацій, які розробляють та приймають технічні регламенти та 
стандарти, а також розробляють, приймають та здійснюють оцінку відпо-
відності. такі організації діляться на п’ять типів, які регулюються по-різно-
му. три з п’яти типів охоплюють національні організації:

	 центральний урядовий орган — центральний уряд, його міністер-
ства й відомства чи будь-який орган, який підпорядковується цен-
тральному урядові стосовно відповідної діяльності; 

	місцевий урядовий орган — уряд, інший, ніж центральний уряд 
(наприклад, штатів, провінцій, земель, кантонів, муніципалітетів 
тощо), його міністерства або відомства чи будь-який орган, який 
підпорядковується такому урядові стосовно відповідної діяльності;

	 неурядовий орган — орган, інший, ніж центральний урядовий ор-
ган або місцевий урядовий орган, у тому числі, неурядовий орган, 
що має законні повноваження запровадити технічний регламент.

інші два типи охоплюють наднаціональні організації:

	 міжнародний орган або система — орган або система, членство в яко-
му (якій) є відкритим для відповідних органів принаймні всіх членів;
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	 регіональний орган або система — орган або система, членство в 
якому (якій) є відкритим для відповідних органів лише деяких із 
членів.9

Загальні зобов’язання щодо національних органів

зобов’язання членів Сот щодо виконання угоди різними видами націо-
нальних органів сформульовані по-різному. для центральних урядових 
органів дотримання угоди є обов’язковим — члени Сот зобов’язані «за-
безпечити» виконання ними належних положень угоди. зобов’язання щодо 
місцевих урядових органів та неурядових органів звучить інакше. Члени 
Сот мають «вживати такі доступні їм заходи, щоб забезпечити дотриман-
ня» цими органами тих положень угоди, які є обов’язковими для відповід-
них центральних урядових органів.10

угода про тБт не містить пояснення того, що мається на увазі під «доступ-
ними заходами». водночас, з офіційного тлумачення статей III та XXIV 
гатт 1947, у якому вживається аналогічне формулювання, випливає, що 
такі слова використовуються з огляду на існування децентралізованих дер-
жав (федерацій, конфедерацій тощо). [1, 2] Йдеться про держави, у яких 
конституція надає місцевим органам влади право видавати закони, які не 
можуть бути скасовані або змінені центральними органами влади. варто 
додати, що в таких державах центральна влада все ж несе повну відпові-
дальність за виконання зобов’язань країни перед Сот: якщо місцеві органи 
влади країни-члена Сот порушують зобов’язання, інші члени організації 
можуть вимагати компенсацію від країни-порушника [10]. утім, станом на 
2013 рік не було зареєстровано жодної суперечки між членами Сот з при-
воду рішень місцевої влади щодо тБт [4].

Що стосується унітарних держав, то в них центральні органи влади мають 
достатні повноваження, щоб забезпечити виконання угоди будь-якими 
установами. тому для таких держав зобов’язання «вживати такі доступні 
їм заходи, щоб забезпечити дотримання» угоди про тБт є еквівалентним 
зобов’язанню «забезпечити» виконання угоди (тобто, зобов’язання є безу-
мовним). а під «доступними заходами» мається на увазі прийняття законів 
або інших нормативно-правових актів, які зобов’язують місцеві урядові ор-
гани та неурядові органи виконувати положення угоди про тБт. Єдиним 
винятком є зобов’язання щодо дотримання положень угоди такими орга-
нами у сфері стандартизації.

9 угода про тБт, додаток 1
10 угода про тБт, статті 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Зобов’язання щодо національних органів стандартизації

угода про тБт передбачає особливий порядок накладання зобов’язань на 
органи стандартизації. згідно з угодою вони можуть прийняти кодекс до-
брочинної практики з розробки, прийняття та застосування стандартів, 
який є складовою частиною угоди та відтворює її основні принципи, та до-
тримуватися його11 (детально зміст кодексу розкрито в розділі 9). в угоді 
про тБт немає визначення поняття «орган стандартизації», але сказано, що 
терміни вживаються в значенні, наведеному в Посібнику 2 ISO/IEC. відпо-
відно до Посібника органом стандартизації є орган, діяльність якого у сфері 
стандартизації є загальновизнаною [3]. це означає, що віднесення певної 
організації до органів стандартизації (у сенсі угоди про тБт) не потребує 
рішення урядових органів; потенційно під визначення органу стандарти-
зації може підпасти будь-яка організація, як державна, так і приватна. на-
кладення зобов’язань щодо прийняття та дотримання кодексу доброчинної 
практики на всі організації навряд чи є доцільним, навіть якщо це можливо 
із законодавчої точки зору. тому прийняття кодексу залишається добро-
вільним (крім центральних урядових органів стандартизації), а уряд лише 
заохочує організації, які займаються розробкою стандартів, приймати його.

водночас угода про тБт встановлює, що зобов’язання члена Сот щодо 
дотримання органом стандартизації кодексу доброчинної практики діють 
незалежно від того, чи прийняв цей орган кодекс, чи ні.12 тому члени Сот 
можуть включати вимоги кодексу до національного законодавства, яке ре-
гулює діяльність у сфері стандартизації.

Зобов’язання щодо регіональних та міжнародних органів

зобов’язання щодо регіональних та міжнародних органів, членами або 
учасниками яких є зазначені вище національні органи членів Сот, обмежу-
ються наявними можливостями. ці зобов’язання є такими:

	 члени Сот мають вживати заходів для розвитку міжнародних орга-
нів стандартизації та міжнародних систем оцінки відповідності. ці 
органи та системи мають бути організовані так, щоб це сприяло ак-
тивній і широкій участі в них відповідних органів усіх членів Сот;

	 члени Сот мають вживати заходів, щоб забезпечити дотримання уго-
ди міжнародними та регіональними органами. це зобов’язання має 

11 угода про тБт, статті 4.1, 4.2, додаток 3
12 угода про тБт, стаття 4.1
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дві складові: (1) члени Сот мають сприяти прийняттю та дотриманню 
належними регіональними органами кодексу доброчинної практики з 
розробки, прийняття та застосування стандартів, (2) члени Сот по-
винні вживати доступних їм заходів, щоб забезпечити дотримання по-
ложень угоди міжнародними та регіональними системами оцінки від-
повідності, у яких органи на їхній території є членами або учасниками;

	 члени мають забезпечити, щоб їхні центральні урядові органи по-
кладалися на міжнародні чи регіональні системи оцінки відповід-
ності лише тією мірою, якою ці системи відповідають положенням 
угоди, що є обов’язковими для центральних урядових органів.13

3.1.4 основні принципи угоди

відповідно до угоди про тБт застосування технічних регламентів, стандар-
тів та процедур оцінки відповідності має базуватися на таких принципах:

	 необхідність — обов’язкові вимоги до характеристик товарів, а також 
процедури оцінки відповідності можуть запроваджуватися, лише коли 
це необхідно для досягнення законних цілей (до яких належать наці-
ональна безпека, захист життя або здоров’я людей, тварин чи рослин, 
захист навколишнього середовища, запобігання шахрайським діям);

	 недискримінація — товару, який імпортується з території будь-яко-
го члена Сот, надається не менш сприятливий режим регулювання, 
ніж той, який надається аналогічній продукції, що походить з іншої 
країни-члена Сот, або аналогічній продукції вітчизняного похо-
дження;

	 гармонізація — нові технічні регламенти, стандарти та процедури 
оцінки відповідності, які розробляються органами членів Сот, ма-
ють базуватися на міжнародних взірцях (за певними винятками);

	 прозорість — запропоновані та прийняті документи мають опри-
люднюватися; має існувати механізм відповіді на запити;

	 конфіденційність — члени Сот мають забезпечити конфіденцій-
ність інформації про товари, яка виникає або надається у зв’язку з 
процедурами оцінки відповідності, у такий спосіб, щоб забезпечити 
захист законних комерційних інтересів.

дотримання цих принципів забезпечується за допомогою зобов’язань, 
зміст яких викладено нижче.

13 угода про тБт, статті 2.6, 4.1, 9.2, 9.3, 12.5

3.2 зобов’язання членів соТ, що випливають з Угоди

3.2.1 заборона невиправданих перешкод для торгівлі

Загальне зобов’язання 

відповідно до угоди про тБт члени Сот зобов’язуються забезпечити, щоб 
технічні регламенти, стандарти та процедури оцінки відповідності не роз-
роблялися, не приймалися й не застосовувалися у спосіб, метою або наслід-
ком якого є створення невиправданих перешкод для міжнародної торгівлі. 
угода про тБт містить також більш конкретні положення, які деталізують 
це зобов’язання. вони є різними для кожного з видів технічних бар’єрів.

Технічні регламенти

угода тБт встановлює два зобов’язання, які деталізують застосування 
принципу необхідності у сфері технічного регулювання. По-перше, технічні 
регламенти можуть прийматися або застосовуватися лише для досягнення 
законних цілей. до таких цілей належать:

	 національна безпека;
	 запобігання шахрайським діям;
	 захист життя або здоров’я людей, тварин чи рослин;
	 захист навколишнього середовища.

наведений перелік цілей не є вичерпним. законні цілі також можуть вста-
новлюватися іншими угодами Сот. відповідно до гатт 1947 міжнародна 
торгівля може бути обмежена, зокрема, з метою захисту суспільної мора-
лі, а  також із метою збереження природних ресурсів, які вичерпуються 
(за  умови, що такі заходи застосовуються разом з обмеженням внутріш-
нього виробництва чи споживання). М. Мацушіта, т. Шьонбаум та П. Мав-
роідіс вважають, що до законних цілей можуть відноситися будь-які цілі, 
визначені такими будь-яким членом Сот [5], але поки що ця думка не була 
підтверджена чи спростована в офіційних документах організації.

рівень захисту життя або здоров’я людей, тварин чи рослин, навколишньо-
го середовища, а також захисту споживачів від шахрайських дій члени Сот 
визначають самостійно. водночас угода про тБт визначає умови, які мають 
бути дотримані при визначенні рівня захисту та, у ширшому сенсі, при роз-
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робці технічних регламентів. відповідно до угоди, розробка технічних рег-
ламентів має здійснюватися з урахуванням ризиків, які б виникли в резуль-
таті відсутності таких документів. Під час оцінки ризиків до уваги беруться 
наявна наукова й технічна інформація, відомості щодо технології обробки 
або кінцеве призначення продукції, а також інша інформація.

із зобов’язанням застосовувати технічні регламенти тільки для досягнен-
ня законних цілей випливає ще одне положення угоди: члени Сот мають 
скасовувати технічні регламенти, якщо об’єктивні обставини або цілі, що 
зумовили їх прийняття та запровадження, зникли, або ситуація змінилась 
таким чином, що дозволяє запроваджувати менш обмежувальні для торгів-
лі заходи.

друге зобов’язання, яке пов’язано з принципом необхідності є таким: члени 
Сот мають визначати технічні регламенти, ґрунтуючись на експлуатацій-
них характеристиках товару, а не на конструктивних чи описових харак-
теристиках. водночас сфера дії цього зобов’язання обмежена випадками, 
коли такий спосіб визначення технічних регламентів є придатним.

Стандарти

цілі стандартів не поділяються на законні та незаконні, вони можуть бути 
будь-якими. угода про тБт містить тільки одне зобов’язання, пов’язане 
з застосуванням принципу необхідності у сфері стандартизації: органи 
стандартизації мають визначати стандарти, ґрунтуючись на експлуатацій-
них характеристиках товару, а не на конструктивних чи описових харак-
теристиках. так само як і у випадку технічних регламентів, сфера дії цього 
зобов’язання обмежена випадками, коли такий спосіб визначення стандар-
тів є придатним.

Процедури оцінки відповідності

Процедури оцінки відповідності не повинні бути більш жорсткими або не 
повинні застосовуватися в більш жорсткий спосіб, ніж це є необхідним 
для отримання країною-імпортером достатньої впевненості в тому, що 
продукція відповідає застосовуваним технічним регламентам або стан-
дартам (з урахуванням ризиків, які б могли виникнути внаслідок невід-
повідності). 

виконанню цього загального зобов’язання має сприяти дотримання низки 
більш конкретних положень, які є, зокрема, такими:

	 процедури мають проводитися та завершуватися настільки швидко, 
наскільки це можливо;

	 вимоги щодо надання інформації обмежуються мінімумом, необ-
хідним для оцінки відповідності й установлення розміру оплати за 
здійснення оцінки;

	 вибір виробничих потужностей для проведення процедур та відбір 
зразків товару мають здійснюватися таким чином, щоб уникнути 
невиправданих незручностей для заявників;

	 якщо технічні характеристики товару змінились після визначення 
відповідності технічним регламентам або стандартам, процедура 
оцінки відповідності для модифікованого продукту обмежуєть-
ся лише тими діями, які є необхідними для отримання достатньої 
впевненості, що товар продовжує відповідати технічним регламен-
там чи стандартам.

3.2.2 заборона дискримінації між країнами

Технічні регламенти та стандарти

угода про тБт повторює одне з базових зобов’язань гатт 1947, відповід-
но до якого режим регулювання щодо імпортованого (з країн-членів Сот) 
товару має бути таким самим, як і щодо подібного товару вітчизняного ви-
робництва. точніше, мова йде про два зобов’язання:

1) надавати імпортованим товарам, що походять з країн-членів Сот, 
режим найбільшого сприяння (рнС). як зазначалося вище, це озна-
чає, що якщо член Сот надає товару однієї з країн особливий спри-
ятливий режим регулювання, то такий же режим має бути надано 
подібним товарам з усіх країн-членів Сот;

2) надавати імпортованим товарам, що походять з країн-членів 
Сот, національний режим. це означає, що режим регулювання 
стосовно будь-якого імпортованого товару має бути не менш 
сприятливим, ніж режим щодо подібного товару вітчизняного 
виробництва.
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Процедури оцінки відповідності

таке ж зобов’язання має виконуватися й при розробці, прийнятті та засто-
суванні процедур оцінки відповідності. зміст та фактична реалізація про-
цедур мають бути такими, щоб умови доступу на ринок для постачальників 
товарів, що походять з інших країн-членів Сот, були не менш сприятли-
вими, ніж умови доступу для постачальників (1) подібної продукції наці-
онального походження або (2) подібної продукції, що походить з будь-якої 
іншої країни (в обох випадках у порівнюваних обставинах). додатково уго-
да уточнює, зокрема, що:

	 будь-які платежі, які стягуються за оцінку відповідності, мають бути 
однаковими для всіх зазначених вище постачальників (за винятком 
витрат на зв’язок, транспортування та інших витрат, що виникають 
у результаті різниці в розташуванні виробничих потужностей та 
органу оцінки відповідності);

	 ступінь забезпечення конфіденційності інформації про товари, яка 
виникає або надається у зв’язку з процедурами оцінки відповідно-
сті, має бути однаковою для постачальників товарів, що походять з 
інших країн-членів Сот, а також для постачальників вітчизняних 
товарів;

	 якщо процедура передбачає можливість оцінки відповідності на 
місці розташування виробничих потужностей, така можливість 
має бути надана як вітчизняним постачальникам, так і постачаль-
никам товарів, що походять з інших країн-членів Сот.

3.2.3 гармонізація вимог до товарів

Загальні зобов’язання

гармонізація — це встановлення, визнання та застосування спільних або 
еквівалентних технічних регламентів, стандартів чи процедур оцінки від-
повідності різними членами Сот. угода про тБт накладає на членів Сот 
два загальні зобов’язання щодо гармонізації, які застосовуються до всіх ви-
дів технічних бар’єрів.

По-перше, нові технічні регламенти, стандарти та процедури оцінки від-
повідності, які розробляються органами членів Сот, мають базуватися 
на міжнародних взірцях — міжнародних стандартах (у випадку технічних 
регламентів та стандартів) або інструкціях та рекомендаціях, які видаються 

міжнародними органами стандартизації (у випадку процедур оцінки відпо-
відності). це зобов’язання діє за двох умов: відповідні міжнародні стандар-
ти, інструкції та рекомендації мають (1) існувати (або перебувати на стадії 
завершення підготовки) та (2) належним чином виконувати своє завдання. 
оцінку того, чи виконується остання умова, приймають органи, які роз-
робляють відповідні технічні регламенти, стандарти чи процедури оцінки 
відповідності. Серед можливих причин відмови від використання міжна-
родних взірців угода про тБт називає суттєві кліматичні або географічні 
фактори, а також суттєві технологічні проблеми. крім цього, право не ви-
користовувати міжнародні стандарти з інших причин надано країнам, що 
розвиваються (див. частину 3.2.5 цього розділу).

водночас, про розробку технічного регламенту чи процедури оцінки від-
повідності, які не базуються на міжнародних взірцях, член Сот має проін-
формувати інших членів організації через її Секретаріат (див. частину 3.2.4 
цього розділу). Що стосується стандартів, то вимога окремого інформуван-
ня про відхилення від міжнародних взірців при їх розробці відсутня.

По-друге, члени Сот (у випадку технічних регламентів та процедур оцін-
ки відповідності) або органи стандартизації (у випадку стандартів) мають 
брати в межах своїх можливостей повноцінну участь у процесі розробки 
відповідними міжнародними органами міжнародних стандартів, інструк-
цій чи рекомендацій. 

крім загальних зобов’язань щодо гармонізації, існують і спеціальні, які за-
стосовуються до окремих видів технічних бар’єрів.

Технічні регламенти

додаткові положення членів Сот щодо гармонізації технічних регламентів 
стосуються визнання еквівалентності та технічної допомоги. Члени Сот 
заохочуються визнавати еквівалентними технічні регламенти один одно-
го. визнання не обов’язково має бути взаємним. воно можливо навіть тоді, 
коли технічні регламенти інших членів Сот відрізняються від власних, але 
можуть адекватно забезпечити досягнення цілей останніх.

Що стосується технічної допомоги, то угода про тБт не пов’язує її прямо з 
гармонізацією. однак, враховуючи описані вище зобов’язання щодо викори-
стання міжнародних стандартів, допомога має сприяти гармонізації. згідно з 
угодою члени Сот повинні надавати консультації іншим членам Сот з питань 
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розробки технічних регламентів (на вимогу цих членів), а також надавати їм 
технічну допомогу в іншій формі. консультації можуть стосуватися, зокрема, 
створення органів регулювання та методів, за якими найкраще виконувати тех-
нічні регламенти. Пріоритетом є надання допомоги країнам, що розвиваються.

Стандарти

окреме зобов’язання в цій сфері стосується тільки технічної допомоги. 
Члени Сот зобов’язані надавати іншим членам організації консультації з 
питань створення державних органів стандартизації та участі в міжнарод-
них органах стандартизації. надання допомоги країнам, що розвиваються, 
також є пріоритетним.

Процедури оцінки відповідності

додаткові зобов’язання щодо гармонізації процедур оцінки відповідності є 
схожими на аналогічні зобов’язання стосовно технічних регламентів, але є 
більш детальними та широкими. вони є такими:

	 коли це можливо, члени Сот мають виробляти та приймати між-
народні системи оцінки відповідності, ставати їх членами чи брати 
в них участь;

	 коли це можливо, члени Сот повинні забезпечити визнання резуль-
татів процедур оцінки відповідності інших країн-членів. визнання 
є можливим, якщо процедури іншої країни відрізняються, але на-
дають такий же рівень упевненості у відповідності, як і вітчизняні 
процедури. визнання може обмежуватися результатами, які отри-
мують певні органи оцінки відповідності країни-експортера;

	 члени Сот мають забезпечити, щоб їхні процедури оцінки відпо-
відності були такими, щоб інші країни-члени могли визнавати ре-
зультати цих процедур;

	 члени Сот зобов’язані надавати іншим членам організації консуль-
тації з питань (1) створення органів оцінки відповідності стандар-
там, (2) дій, необхідних для доступу виробників до систем оцінки 
відповідності, а також (3) створення правової бази та установ, необ-
хідних для участі в міжнародних або регіональних системах оцінки 

відповідності (стосовно стандартів та систем оцінки відповідності 
в країні, до якої звернено запит, а також стосовно міжнародних або 
регіональних систем, у яких ця країна бере участь). технічна допо-
мога має надаватися також і в інших формах. Пріоритетом є допо-
мога країнам, що розвиваються.

крім цього, угода про тБт містить два положення рекомендаційного характе-
ру, які стосуються гармонізації процедур оцінки відповідності. зокрема, цен-
тральні урядові органи заохочуються приймати міжнародні системи оцінки 
відповідності, ставати їхніми членами чи брати в них участь. крім цього, чле-
нам Сот рекомендується дозволяти центральним урядовим органам інших 
членів брати участь у своїх процедурах оцінки відповідності. умови такої уча-
сті мають бути не менш сприятливими, ніж ті, що надаються органам, розта-
шованим на власній території або на території будь-якої іншої країни.14

3.2.4 Прозорість політики у сфері ТбТ

Поняття прозорості

у суспільному житті прозорість — це відкритість процедур прийняття та 
реалізації рішень, метою якої є посилення відповідальності за рішення, а 
також збільшення передбачуваності поведінки. у сфері тБт прозорість оз-
начає відкритість процесу розробки, прийняття та застосування технічних 
регламентів, стандартів та процедур оцінки відповідності. Хоча сам термін 
«прозорість» майже не використовується в угоді про технічні бар’єри в тор-
гівлі, значна частина положень угоди присвячена втіленню цього принципу. 
зобов’язання членів Сот щодо прозорості можна розділити на дві групи, 
одна з яких стосується технічних регламентів (тобто, обов’язкових вимог 
до характеристик товарів) та процедур оцінки відповідності, а інша — стан-
дартів (необов’язкових вимог). Перша група зобов’язань є більш об’ємною 
та жорсткою, ніж друга.

Технічні регламенти та процедури оцінки відповідності

угода про тБт накладає на членів Сот три основних зобов’язання щодо 
прозорості у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності. По-пер-
ше, члени Сот мають оприлюднювати всі технічні регламенти та процеду-
ри оцінки відповідності. По-друге, має бути створений механізм відповіді 
14 угода про тБт, статті 6.1, 6.2, 9.1, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7
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на запити зацікавлених сторін з інших країн-членів організації. По-третє, 
члени Сот мають повідомляти про розробку технічних регламентів та про-
цедур оцінки відповідності, які відхиляються від міжнародних взірців або 
рекомендацій, а також про підписання міжнародних угод у цій сфері. ниж-
че зміст кожного з цих зобов’язань розкрито детальніше.

оприлюднення технічних регламентів та процедур оцінки відповідності. 
відповідно до угоди члени Сот мають забезпечити оперативне опублікуван-
ня всіх прийнятих технічних регламентів та процедур оцінки відповідності. 
за винятком надзвичайних обставин, між публікацією та набуттям чинності 
має бути забезпечений розумний інтервал часу, щоб дати час зацікавленим 
виробникам у країнах-членах Сот (а особливо у країнах, що розвиваються) 
адаптувати свої товари або способи виробництва до нових вимог.

відповіді на запити. кожен член Сот також має забезпечити існування 
центру обробки запитів, спроможного надавати відповіді на розумні запи-
ти від зацікавлених осіб з інших країн-членів з таких питань:

	 будь-які запропоновані або прийняті технічні регламенти та проце-
дури оцінки відповідності, які діють або можуть бути запроваджені 
на його території (крім процедур, які пропонуються або прийма-
ються неурядовими органами, що не уповноважені вводити техніч-
ні регламенти);

	 участь члена Сот або його державних органів у міжнародних орга-
нах стандартизації та системах оцінки відповідності;

	 розташування центрів обробки запитів, які надають інформацію 
щодо стандартів.

окремо в угоді про тБт зазначено, що члени Сот на вимогу інших членів 
(у цьому випадку не будь-яких зацікавлених сторін з інших країн-членів, 
а лише самих країн) мають пояснювати підстави для запровадження тех-
нічного регламенту, який може справити значний вплив на торгівлю інших 
країн-членів. країна може мати кілька центрів обробки запитів, у такому 
випадку вона має забезпечити оперативну передачу до належних центрів 
тих запитів, які потрапляють до неналежних центрів.

надсилання повідомлень (нотифікацій). якщо член Сот має намір за-
провадити технічний регламент або процедуру оцінки відповідності, (1) ос-
новою яких не є міжнародні стандарти або інструкції та рекомендації від-
повідно, при цьому (2) ці рішення можуть мати значний вплив на торгівлю 
інших країн-членів, то член Сот, зокрема, повинен:

	 на ранній стадії оприлюднити повідомлення про намір запровадити 
певний технічний регламент або процедуру оцінки відповідності;

	 надіслати повідомлення про намір до Секретаріату Сот, який, у свою 
чергу, має розповсюдити його серед інших країн-членів та зацікав-
лених міжнародних органів зі стандартизації й оцінки відповідності;

	 надати іншим членам Сот час для висловлення зауважень, а також 
взяти до уваги висловлені зауваження.

Предмет цього зобов’язання обмежений технічними регламентами та про-
цедурами оцінки відповідності, які запроваджуються центральними уря-
довими органами, а також місцевими урядовими органами, які знаходяться 
на рівні, що йде безпосередньо за рівнем центрального уряду. відхилення 
від виконання зобов’язання можливе лише в разі виникнення або загрози 
виникнення невідкладних проблем безпеки та охорони здоров’я, захисту 
навколишнього середовища чи національної безпеки. у такому випадку 
повідомлення має бути надіслано одразу після запровадження технічного 
регламенту або процедури оцінки відповідності.

Члени Сот також мають надсилати повідомлення до Секретаріату Сот 
про укладання угод з будь-якою іншою країною або країнами з питань, 
що стосуються технічних регламентів та процедур оцінки відповідно-
сті (детальніше про зобов’язання із надсилання повідомлень ідеться  
в розділі 11).

Стандарти

обсяг зобов’язань із прозорості у сфері стандартизації є меншим та зале-
жить від внутрішнього законодавства конкретної країни-члена Сот.

оприлюднення стандартів. зобов’язання щодо публікації стандартів сто-
сується лише органів стандартизації, які прийняли кодекс доброчинної 
практики з розробки, прийняття та застосування стандартів (як зазначало-
ся вище, прийняття кодексу є обов’язковим для урядових органів стандар-
тизації, а для неурядових органів виконання положень кодексу може бути 
як обов’язковим, так і необов’язковим у залежності від законодавства члена 
Сот). на стандарти, прийняті іншими органами, поширюється більш за-
гальне положення угоди, згідно з яким члени Сот повинні «вжити таких 
заходів, які їм доступні», щоб забезпечити надання на запит копій докумен-
тів, які стосуються предмету угоди, у тому числі й стандартів. 
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відповіді на запити. угодою про тБт передбачено два канали надання від-
повіді на запити від зацікавлених осіб з інших країн-членів Сот. на запи-
ти щодо стандартів, які запропоновані або прийняті урядовими органами 
члена Сот (або регіональними органами, у яких такі органи є членами чи 
учасниками), відповідь має надавати згаданий вище центр обробки запи-
тів (який надає відповіді щодо технічних регламентів та процедур оцінки 
відповідності). а на запити стосовно стандартів, запропонованих або при-
йнятих неурядовими органами (або відповідними регіональними органа-
ми), має відповідати окремий центр або центри обробки запитів. Його або 
їхньою функцією є також надання інформації про членство або участь не-
урядових органів у міжнародних та регіональних органах стандартизації та 
системах оцінки відповідності, а також у двосторонніх та багатосторонніх 
домовленостях у рамках угоди про тБт. однак згідно з угодою існування 
такого центру або центрів не є обов’язковим. кожен член Сот має лише 
«вдатися до доступних йому дій», щоб забезпечити його або їхнє існування.

надсилання повідомлень (нотифікацій). Члени Сот мають надсилати 
повідомлення до Секретаріату Сот лише про укладання угод з будь-якою 
іншою країною або країнами з питань, що стосуються стандартів.

3.2.5 диференційний режим для країн, що розвиваються

Право не використовувати міжнародні стандарти

угода про тБт виокремлює групу членів Сот, які мають право відступати 
від дотримання зазначених вище принципів у деяких випадках, — це кра-
їни, що розвиваються. в угоді визнається, що особливі потреби розвитку 
та торговельні потреби таких країн, а також стадія їхнього технологічного 
розвитку можуть обмежувати їхню здатність повною мірою виконувати зо-
бов’язання за угодою. тому члени Сот передбачили в угоді кілька способів 
забезпечення інтересів країн, що розвиваються. найбільш важливим із них 
є надання таким країнам права не використовувати міжнародні стандарти, 
включаючи методи тестування, як основу для своїх технічних регламентів 
та стандартів. країни, що розвиваються, можуть використовувати це пра-
во, якщо міжнародні стандарти не відповідають їхнім потребам розвитку, 
фінансовим та торговельним потребам, або якщо країни мають на меті збе-
реження місцевої технології та виробничих процесів.15

15 угода про тБт, стаття 12.4

Право на звільнення від інших зобов’язань

країни, що розвиваються, можуть отримати звільнення й від інших зо-
бов’язань за угодою про тБт. звільнення має бути чітко визначеним та 
обмеженим у часі. рішення про надання звільнення приймає комітет із 
технічних бар’єрів у торгівлі (склад та функції якого описано нижче). При 
розгляді вимог про надання звільнення від виконання зобов’язань комітет 
має брати до уваги:

•	 особливі проблеми країни-заявника у сфері розробки й застосуван-
ня технічних регламентів, стандартів та процедур оцінки відповід-
ності;

•	 особливі потреби розвитку та торговельні потреби цієї країни;
•	 стадію технологічного розвитку, на якій перебуває країна і яка може 

обмежувати її здатність повною мірою виконувати свої зобов’язан-
ня за угодою.16

утім, аналіз звітів комітету тБт, які оприлюднюються щорічно, свідчить 
про те, що станом на 2014 рік жоден член Сот не звертався до комітету з 
тБт із вимогою щодо звільнення від виконання зобов’язань за угодою.

Надання технічної та іншої допомоги

При виконанні угоди члени Сот мають враховувати особливі потреби роз-
витку, а також фінансові та торговельні потреби країн-членів Сот, що роз-
виваються. зокрема, члени Сот мають враховувати потреби таких країн: 

	 при розробці та застосуванні технічних регламентів, стандартів і 
процедур оцінки відповідності;

	 під час участі в роботі міжнародних органів стандартизації та між-
народних систем оцінки відповідності (зокрема, з метою вивчення 
питання про розробку міжнародних стандартів на товари, які ста-
новлять особливий інтерес для країн, що розвиваються);

	 при наданні технічної допомоги (щоб розробка технічних регламен-
тів, стандартів та процедур оцінки відповідності не створювала не-
виправданих перешкод для розширення й диверсифікації експорту 
товарів з країн-членів Сот, що розвиваються);

	 при проведенні консультацій.

16 угода про тБт, стаття 12.8 
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При наданні консультацій та технічної допомоги члени Сот мають віддава-
ти пріоритет потребам найменш розвинених країн-членів Сот.17

3.2.6 комітет із технічних бар’єрів у торгівлі

угода про тБт передбачає створення комітету з технічних бар’єрів у тор-
гівлі, який складається з представників від кожного з членів Сот. комітет 
служить платформою для консультацій між країнами з питань угоди або 
виконання її завдань. зокрема, комітет має:

•	 переглядати хід виконання й дію угоди про тБт (щорічно);
•	 переглядати дію угоди, у тому числі, положень щодо прозорості, 

з  метою розробки рекомендацій щодо коригування прав та обов’яз-
ків сторін, якщо таке коригування є необхідним (наприкінці кожно-
го трирічного терміну після набуття угодою чинності);

•	 подавати до ради з торгівлі товарами Сот пропозиції про внесення 
поправок до тексту угоди (у разі необхідності);

•	 вивчати спеціальний і диференційних режим, який надається краї-
нам-членам Сот, що розвиваються;

•	 вивчати проблему невиправданого дублювання роботи, яка вико-
нується за угодою, та роботи урядів в інших технічних органах із 
метою зведення такого дублювання до мінімуму.

крім консультацій та розробки пропозицій, єдиною визначеною в уго-
ді функцією комітету є надання країнам, що розвиваються, згадане вище 
звільнення від зобов’язань за угодою про тБт. комітет може створювати 
робочі групи та інші органи. засідання комітету проводяться за необхідно-
сті, але не рідше одного разу на рік. 18

3.2.7 відповідальність за порушення угоди

Сфера відповідальності

як зазначалося вище, країни-члени несуть відповідальність за рішення не 
лише центральних урядових органів, але й місцевих урядових органів, не-
урядових органів, а також міжнародних та регіональних органів (учасни-
ками або членами яких є розташовані на їхній території національні орга-

17 угода про тБт, статті 11.8, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7, 12.9
18 угода про тБт, статті 12.10, 13, 15.3, 15.4

ни). згідно з угодою тБт результати діяльності органу, який не належить до 
центральних урядових органів, «вважаються еквівалентними тим, що були 
б, якби орган, про який ідеться, був Членом Сот».19

Механізм відповідальності

як і інші договори Сот, угода про тБт не передбачає існування централізова-
ної системи контролю за виконанням угоди. якщо член Сот вважає, що інший 
член організації порушує угоду, він може вдатися до використання загального 
механізму вирішення суперечок Сот. цей механізм передбачає три етапи ви-
рішення суперечки: (1) консультації між країнами, (2) розгляд справи групою 
експертів, призначеною органом із врегулювання суперечок Сот, та (3) роз-
гляд справи апеляційним органом Сот, рішення якого є остаточним.

особливістю процесу врегулювання суперечок у сфері тБт є те, що згадана 
вище група експертів може створити додаткову групу технічних експертів 
для надання допомоги технічного характеру. відповідно до угоди членами 
останньої групи можуть бути лише особи, що мають професійну репутацію 
та досвід у відповідній галузі, але не є державними службовцями країн, які є 
сторонами суперечки. Сторони мають доступ до всієї відповідної інформа-
ції, яка надається групі технічних експертів, якщо тільки ця інформація не 
має конфіденційного характеру (така інформація може надаватися сторо-
нам лише за згодою уряду, організації чи особи, що її надала групі технічних 
експертів).20

3.3 дохійський раунд: ТбТ

3.3.1 хід виконання угоди

Після набуття чинності угодою про тБт члени Сот налагодили функціо-
нування механізмів співробітництва, існування яких передбачається уго-
дою, а саме механізмів консультацій у рамках комітету з технічних бар’єрів 
у торгівлі, обміну повідомленнями (нотифікаціями), а також відповіді на 
запити. врегулювання суперечок здійснювалося за допомогою загальних 
механізмів Сот.

19 угода про тБт, стаття 14.1
20 угода про тБт, статті 14.1, 14.2, 14.3, додаток 2
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Специфічні торговельні занепокоєння

головним предметом обговорення комітету з тБт були специфічні торго-
вельні занепокоєння, які виникають у торгівлі між членами Сот у сфері 
технічного регулювання та оцінки відповідності (specific trade concerns, STC). 
у 1995-2014 роках члени Сот порушили 435 таких проблем. Більшість із 
них стосувалася обґрунтованості та легітимності торговельних бар’єрів 
(310), прозорості (237), застосування міжнародних стандартів (154), дис-
кримінації (118), а також тривалості періоду часу на адаптацію до нових 
норм та заходів (104). Предметом порушених проблем були переважно дії 
членів Сот, які перебувають серед лідерів за обсягами внутрішнього ринку 
у світі. зокрема, рішення ЄС стосувалися 87-ми проблем, китаю — 48-ми, 
СШа — 46-ти, республіки корея —30-ти, індії — 21-ї, Бразилії — 20-ти [9].

розгляд конкретних торговельних проблем став одним із механізмів наг-
ляду за виконанням угоди, а також способом попередження суперечок 
між членами Сот. на основі обговорень комітет готує рекомендації щодо 
підвищення ефективності імплементації угоди, які оприлюднюються в що-
річних та трирічних звітах. зазвичай засідання комітету відбуваються три 
рази на рік.

Нотифікації

нотифікації є іншим механізмом, який дозволяє здійснювати моніторинг 
виконання угоди. у 1995–2014 роках члени Сот надіслали до Секретаріату 
організації 18 828 нотифікацій, а також 3 797 виправлень чи доповнень до 
них. до 2007 року кількість нотифікацій становила в середньому 600–800 на 
рік, потім вона зросла приблизно до 1 200–1 600 на рік.

Протягом зазначеного періоду україна надіслала 101 нотифікацію у сфері 
тБт. українські повідомлення стосувалися питань безпеки продукції (26 
нотифікацій), харчових стандартів (19), захисту навколишнього середовища 
(16), маркування (14) а також захисту здоров’я населення (13) [9]. у 2008–
2011 роках21 в україні відповідальним за надсилання нотифікацій був центр 
обробки запитів країн-членів Сот та їх інформування. з 2011 року відпо-
відальним є Міністерство економічного розвитку й торгівлі україни. Ста-
ном на кінець 2014 року підготовку нотифікацій здійснював відділ обробки 
запитів та нотифікацій департаменту співробітництва з Сот та з питань 
торговельного захисту Міністерства.
21 україна стала членом Сот у травні 2008 року.

Вирішення суперечок

у 1995–2014 роках Сот зареєструвала 50 суперечок, предметом яких були 
зобов’язання за угодою про тБт. Переважна більшість із них стосувалися 
зобов’язань за статтями 2 та 5 угоди про тБт, які регулюють розробку, при-
йняття та застосування технічних регламентів та процедур оцінки відповід-
ності центральними урядовими органами. 27 суперечок було вирішено шля-
хом консультацій, у результаті рішення групи експертів або апеляційного 
органу. врегулювання решти суперечок було припинено або триває [7].

3.3.2 дохійський раунд переговорів соТ

Практика переговорів у СОТ

Багатосторонні переговори в рамках гатт/Сот, предметом яких є удо-
сконалення регулювання міжнародної торгівлі, відбуваються поетапно. 
Починаючи з 1947 року, коли була підписана генеральна угода з тарифів та 
торгівлі, таких етапів (або раундів) було дев’ять. останній із них розпочав-
ся офіційно в листопаді 2001 року за рішенням Міністерської конферен-
ції, найвищого керівного органу Сот, яке було ухвалено у м. доха (катар). 
тривалість раундів поступово зростає: якщо перші з них завершувалися за 
кілька місяців, то передостанній (уругвайський) тривав сім з половиною 
років [8], а дохійський раунд не був закінчений станом на кінець 2014 року. 
у дохійському раунді переговорів беруть участь всі члени Сот.

Порядок денний Дохійського раунду у сфері ТБТ

Предметом дохійського раунду переговорів є подальше зниження торго-
вельних бар’єрів, яке має сприяти прискоренню зростання країн, що роз-
виваються. основними темами переговорів є умови торгівлі сільськогоспо-
дарськими товарами, умови торгівлі послугами, питання інтелектуальної 
власності, а також спрощення процедур при здійсненні міжнародної тор-
гівлі. Питання тБт відсутні серед головних тем раунду, оскільки основні 
пов’язані з ними проблеми були вирішені протягом попередніх раундів 
(результатом яких, власне, й стала угода про тБт). однак деякі питання 
регулювання тБт є предметом переговорів. вони обговорюються в рамках 
переговорів про поліпшення доступу до ринків несільськогосподарських 
товарів (Non-agricultural market access, NAMA). загальною метою цих пе-



70 71Розділ 3. Угода про ТБТРозділ 3. Угода про ТБТ

реговорів є зниження тарифних та нетарифних бар’єрів у торгівлі, у тому 
числі, товарами, що представляють експортний інтерес для країн, що роз-
виваються. Що стосується тБт, до порядку денного дохійського раунду 
включені, зокрема, такі питання:

	 визначення «розумного інтервалу» часу між оприлюдненням тех-
нічних регламентів та рішень про запровадження процедур оцінки 
відповідності та набуттям ними чинності;

	 надання підтримки країнам, що розвиваються, для сприяння їхній 
адаптації до нових технічних бар’єрів, що значно впливають на їхню 
торгівлю, та належній імплементації угоди про технічні бар’єри в 
торгівлі;

	 продовження підтримки країн, що розвиваються, та найменш роз-
винених країн у їхній участі в міжнародних органах із питань стан-
дартизації, а також полегшення доступу таких країн до технічної та 
фінансової допомоги міжнародних органів стандартизації та фінан-
сових установ [11].

Визначення «розумного інтервалу» часу

на Міністерській конференції Сот у листопаді 2001 року було визначено, 
що згаданий в угоді про тБт «розумний інтервал» часу між оприлюднен-
ням нормативних актів та набранням ними чинності має становити 6 міся-
ців, за винятком надзвичайних ситуацій. це рішення стало єдиним очевид-
ним досягненням переговорів у сфері тБт [11].

Інші ініціативи

Під час переговорів члени Сот висунули кілька пропозицій щодо вдоско-
налення правил застосування тБт у торгівлі деякими товарами. зокрема, 
пропозиції СШа стосувалися електроніки, автомобілів, текстильних виро-
бів [6], пропозиції ЄС — електроніки та текстильних виробів, китаю — пі-
ротехнічних виробів та запальничок [12]. україна висловила свою позицію, 
підтримавши спільну ініціативу СШа та ЄС щодо домовленості про технічні 
бар’єри в торгівлі в частині, що стосується маркування текстильних виробів, 
а також одягу, взуття та дорожніх товарів [13]. водночас після 2008 року об-
говорення цих пропозицій було практично призупинено, і станом на кінець 
2014 року рішення про їх схвалення чи відхилення не були прийняті [12].

* * *

угода про технічні бар’єри в торгівлі є базовим документом, який визначає 
принципи торговельної політики членів Сот у сфері технічного регулюван-
ня та стандартизації. Метою угоди є зниження технічних бар’єрів у торгівлі, 
які визначені як обов’язкові та необов’язкові вимоги до характеристик това-
рів (технічні регламенти та стандарти), а також процедури оцінки відповід-
ності цим вимогам. головним принципом застосування обов’язкових вимог 
до товарів є принцип необхідності, згідно з яким вимоги можуть встановлю-
ватися лише коли це необхідно для підтримки національної безпеки, захисту 
життя або здоров’я людей, тварин чи рослин, захисту навколишнього сере-
довища, запобігання шахрайським діям, а також для досягнення інших за-
конних цілей. крім цього, угода накладає зобов’язання на членів Сот щодо 
гармонізації вимог, заборони дискримінації між країнами, а також прозоро-
сті. наслідком застосування принципу недискримінації є те, що угода визна-
чає засади політики членів Сот у сфері технічного регулювання та стандар-
тизації не тільки в міжнародній торгівлі, але й на внутрішньому ринку.
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розділ 4. 

інші міжнародні домовленості, 
що стосуються ТбТ

угода про тБт передбачає два основні шляхи зниження технічних бар’єрів 
у торгівлі — зближення законодавства різних країн на основі міжнародних 
стандартів, а також визнання еквівалентності заходів технічного регулю-
вання. Практичні кроки в цих напрямках можуть здійснюватися країна-
ми-членами Сот як самостійно, так і спільно з іншими членами організа-
ції. в останньому випадку взаємодія між країнами відбувається на основі 
двосторонніх та багатосторонніх домовленостей, які реалізують та розви-
вають положення угоди про тБт.

такі домовленості є предметом уваги цього розділу. у ньому огляну-
то способи, які використовуються країнами для зниження технічних 
бар’єрів у  взаємній торгівлі, а також проаналізовано особливості ви-
користання різних типів угод. крім цього, приділено увагу співпраці 
членів Сот у рамках головних міжнародних організацій зі стандарти-
зації.

4.1 міжнародні угоди

4.1.1 загальний огляд

Більшість домовленостей між членами Сот, спрямованих на усунення тех-
нічних бар’єрів у взаємній торгівлі, є предметом трьох типів угод. до них 
належать: (1) угода про взаємне визнання, (2) угода про вільну торгівлю та 
(3) угода про митний союз. останні два види документів мають загальну 
назву «регіональні торговельні угоди».

зміст домовленостей щодо тБт, які містяться в угодах, може варіюватися 
в широких межах. При цьому однакові положення можуть включатися до 
угод різних типів. крім цього, документи можуть бути пов’язані один з 
одним — угоди про взаємне визнання можуть бути як окремими докумен-
тами, так і частинами регіональних торговельних угод. тому опис змісту 
та форми угод доцільно розділити. нижче спочатку розглянуто основні 
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способи зниження технічних бар’єрів, які можуть бути предметом до-
мовленостей, а потім проаналізовано, як ці домовленості включаються до 
угод різних типів.

4.1.2 зміст угод

Сутність домовленостей

зниження торговельних бар’єрів є головною метою міжнародних угод 
у сфері технічного регулювання та стандартизації. як правило, угоди визна-
чають конкретні способи досягнення цієї мети. найбільш простим із них є 
визнання одними країнами результатів оцінки відповідності, здійсненої в 
інших країнах. Більш складним у багатьох випадках є визнання еквівалент-
ності технічних регламентів та стандартів, а найбільш складним — гармо-
нізація технічного регулювання. угоди можуть передбачати використання 
не одного, а кількох із зазначених вище способів. крім цього, угоди можуть 
визначати додаткові зобов’язання, які мають сприяти зниженню технічних 
бар’єрів. такі зобов’язання стосуються, зокрема, прозорості дій учасників 
угоди, технічної допомоги та процедур вирішення суперечок. 

Визнання результатів оцінки відповідності

за звичайних обставин товар, який є предметом експорту, має проходити 
оцінку відповідності двічі: після виготовлення та при перетині кордону. 
Першого разу оцінюється відповідність товару вимогам країни-експортера, 
другого разу — вимогам країни-імпортера. оцінка має здійснюватися двічі, 
навіть якщо відповідні технічні регламенти та стандарти двох країн є одна-
ковими. у міжнародних угодах такий порядок може бути спрощено. учас-
ники угоди можуть домовитися про те, що оцінка має робитися лише один 
раз — після виготовлення товару. а країна експортер визнаватиме отримані 
результати, тому не здійснюватиме власної оцінки на кордоні.

домовленість про визнання результатів оцінки відповідності може бути 
досягнута навіть тоді, коли країни-торговельні партнери мають різні 
технічні регламенти та стандарти. у такому випадку предметом оцінки 
є відповідність товару вимогам країни-імпортера. ця можливість робить 
визнання результатів оцінки відповідності найбільш простим способом 
зниження технічних бар’єрів: урядам не обов’язково витрачати час та 
кошти на узгодження вимог до товарів, а підприємствам — обов’язково 

вкладати гроші в пристосування до узгоджених вимог. з іншого боку, умо-
вою досягнення домовленості про визнання результатів оцінки відповід-
ності є співставний чи достатній рівень розвитку систем оцінки відповід-
ності в країнах-партнерах.

Визнання еквівалентності технічних регламентів та стандартів

Члени Сот також можуть визнавати технічні регламенти та стандарти 
один одного еквівалентними власним. це можливо, якщо відповідні нор-
ми різних країн досягають однакових цілей, хоча є неоднаковими. зокре-
ма, технічні регламенти країни-партнера мають забезпечувати належний 
рівень захисту життя та здоров’я людей, захисту навколишнього середо-
вища, запобігання шахрайству тощо. визнання еквівалентності технічних 
регламентів та стандартів є ефективним способом спрощення умов тор-
гівлі у випадку, якщо воно супроводжується визнанням процедур оцінки 
відповідності. якщо рівень розвиту технічного регулювання та стандар-
тизації в країнах-партнерах є достатнім, такий спосіб усунення бар’єрів не 
вимагає істотних змін у національному законодавстві, а отже, не вимагає 
й значних витрат від підприємств. однак в інших випадках такі витрати є 
необхідною передумовою визнання еквівалентності технічних регламен-
тів та стандартів.

Гармонізація технічного регулювання

гармонізація є альтернативою визнанню еквівалентності технічних рег-
ламентів та стандартів. у контексті тБт гармонізація технічного регулю-
вання означає перехід на використання однакових або подібних технічних 
регламентів, стандартів та процедур оцінки відповідності. вона є найбільш 
складним, проте найбільш ефективним способом зниження технічних 
бар’єрів. гармонізація може відбуватися одним із таких способів:

	 одна сторона угоди впроваджує у своєму законодавстві систему від-
повідні норми іншої сторони;

	 обидві сторони впроваджують однакові норми, що базуються на на-
явних міжнародних стандартах;

	 обидві сторони впроваджують однакові норми, що розробляються 
ними (пізніше такі норми можуть отримати статус міжнародних 
або регіональних стандартів).
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гармонізація може охоплювати як усю систему технічного регулювання, так 
і її частину. крім цього, гармонізація може супроводжуватися спрощенням 
регулювання. у цьому випадку в спільні норми включаються лише найваж-
ливіші вимоги до характеристик товарів.

Інші положення

домовленості між країнами у сфері технічного регулювання та стандар-
тизації також можуть включати зобов’язання щодо прозорості, спільних 
органів, процедур вирішення суперечок та технічної допомоги. зміст цих 
положень є таким:

	 прозорість: домовленості можуть передбачати завчасне інформу-
вання про нові технічні регламенти та процедури оцінки відповід-
ності, а також про зміни до них, у тому числі, через національні/
регіональні інформаційні центри (додатково до інформування, яке 
здійснюється відповідно до угоди про тБт);

	 спільні органи: сторони угод можуть створювати спільні комітети 
або інші інституційні механізми співпраці у сфері технічного регу-
лювання та стандартизації. завданнями спільних органів є моніто-
ринг імплементації відповідних положень угод та розробка пропо-
зицій щодо розвитку співробітництва;

	 вирішення суперечок: угоди можуть передбачати проведення кон-
сультацій для розв’язання суперечок, що виникають між сторона-
ми. угоди можуть також містити положення щодо звернення до 
груп експертів із метою отримання рекомендацій у випадку виник-
нення суперечки;

	 технічна допомога: одні країни можуть надавати іншим країнам 
допомогу в запровадженні міжнародних стандартів, посиленні ін-
ституцій, розвитку інфраструктури тестування та сертифікації про-
дукції тощо [18].

«СОТ плюс»

Частина положень угод між членами Сот у сфері технічного регулювання 
та стандартизації ґрунтується на угоді про тБт. зокрема, ця угода заохочує 
членів Сот визнавати еквівалентними технічні регламенти один одного, а 
також визнавати результати оцінки відповідності, здійсненої на території 
інших членів Сот. водночас, інші положення зазначених угод накладають 

на їхніх учасників зобов’язання, не передбачені угодою про тБт. Йдеться, 
наприклад, про зобов’язання сторін надавати пояснення причин прийнят-
тя рішень про відмову від визнання результатів оцінки відповідності в кон-
кретних випадках. Положення, які виходять за межі зобов’язань, передба-
чених угодами Сот, називаються зобов’язаннями «Сот плюс».

4.1.3 основні типи угод

Угода про взаємне визнання

угода про взаємне визнання (mutual recognition agreements, MRA) — це 
угода, за допомогою якої установи з різних країн домовляються про вза-
ємне визнання певних елементів технічного регулювання. Під це визна-
чення підпадає широкий пласт документів, які відрізняються один від 
одного предметом, сферою дії, кількістю учасників та іншими ознаками. 
зокрема, визнання може стосуватися технічних регламентів, стандартів, 
результатів оцінки відповідності або їхніх складових (результатів лабо-
раторного тестування, інспекцій тощо). відповідно, угоди про взаємне 
визнання можуть укладатися на різних рівнях. їхніми учасниками мо-
жуть бути, зокрема:

	 уряди;
	 органи акредитації (органи, що надають повноваження організаці-

ям, що здійснюють оцінку відповідності);
	 організації, що здійснюють оцінку відповідності;
	 організації, що беруть участь в оцінці відповідності (лабораторії, 

інспекції тощо).

угоди, укладені урядами, належать до міжурядових або міждержавних, а 
укладені іншими організаціями — до технічних. у багатьох випадках під-
писання технічних угод є першим кроком у співробітництві між країнами, 
результатом якого є укладання міжурядових чи міждержавних договорів. 
угоди про взаємне визнання також можна класифікувати за низкою інших 
ознак:

	 за кількістю сторін — двосторонні та багатосторонні (останні мо-
жуть бути регіональними та міжнародними);

	 за рівністю прав та обов’язків сторін — симетричні та асиметричні;
	 за переліком товарів, які підпадають під дію угоди.
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угоди про взаємне визнання можуть бути як окремими документами, так і 
складовими частинами регіональних торговельних угод. особливістю доку-
ментів першого типу є те, що відповідно до правил Сот вони включаються 
у сферу дії режиму найбільшого сприяння. тобто, якщо член Сот вирішить 
визнавати результати оцінки відповідності, здійсненої на території іншо-
го члена Сот, то він зобов’язаний дотримуватися цього рішення стосовно 
всіх членів організації. іншими словами, перший член Сот має визнавати 
результати оцінки відповідності, здійсненої на території всіх тих членів ор-
ганізації, які продемонструють еквівалентність своїх процедур оцінки від-
повідності [19].

Регіональні торговельні угоди

як уже зазначалося вище, регіональна торговельна угода є загальною наз-
вою двох видів документів — угоди про вільну торгівлю та угоди про мит-
ний союз. Перша з них передбачає формування учасниками угоди зони 
вільної торгівлі, яка передбачає суттєве зниження мит, а також усунення ін-
ших обмежень у взаємній торгівлі. а митний союз є зоною вільної торгівлі, 
учасники якої ведуть спільну зовнішньоторговельну політику, у тому числі, 
встановлюють однакові мита в торгівлі з країнами, які не входять до союзу.

з точки зору технічного регулювання та стандартизації, регіональні торго-
вельні угоди можуть містити всі можливі положення, спрямовані на зни-
ження технічних бар’єрів, включаючи зобов’язання щодо визнання резуль-
татів оцінки відповідності, визнання еквівалентності технічних регламентів 
та стандартів, гармонізації, прозорості тощо. регіональні торговельні угоди 
укладаються тільки урядами. вони можуть бути двосторонніми або багато-
сторонніми (регіональними).

угоди про вільну торгівлю та угоди про митний союз є винятками засто-
сування режиму найбільшого сприяння. 22 тому, якщо положення щодо 
визнання еквівалентності технічних регламентів чи визнання результатів 
оцінки відповідності є частиною таких угод, у їхніх учасників не виникає 
зобов’язань щодо інших членів Сот.

22 гатт 1947, стаття 24.

4.1.4 Практика застосування

Угоди про взаємне визнання

Переважна більшість угод про взаємне визнання стосується тільки резуль-
татів оцінки відповідності. у деяких випадках предметом угоди є також ви-
знання еквівалентності технічних регламентів. наприклад, між ЄС та СШа 
існує угода про взаємне визнання технічних регламентів та результатів 
оцінки відповідності, що стосуються суднового обладнання. як правило, 
угоди охоплюють окремі галузі чи групи товарів (телекомунікаційне облад-
нання, медичні прилади, ліки тощо). Прикладом угоди про взаємне визнан-
ня є угода про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів 
(угода ACAA), яка може бути додана як протокол до угоди про асоціацію 
між ЄС та україною після виконання певних умов (детальніше про угоду 
ACAA див. частину 11.1 розділу 11).

укладені угоди про взаємне визнання не завжди реалізуються на практи-
ці. основною передумовою виконання їхніх положень є високий рівень 
упевненості в ефективності процедур оцінки відповідності іншої сторони, 
а також у компетентності її національних органів оцінки. зокрема, важли-
ве значення має наявність необхідної інфраструктури. тому більшість угод 
про взаємне визнання, що були реалізовані на практиці, є угодами між роз-
винутими країнами, які вже мають розвинену інфраструктуру в цій сфері 
(зокрема, угодами між ЄС та іншими членами оеСр, між розвинутими кра-
їнами-членами аСеан, між розвинутими країнами-членами атеС). а при 
укладанні угод між розвинутими країнами та країнами, що розвиваються, 
часто передбачається надання технічної допомоги останнім [18].

зобов’язання щодо дотримання режиму найбільшого сприяння, які вини-
кають у випадку укладання угод про взаємне визнання поза рамками регіо-
нальних торговельних угод, на практиці не створюють проблем для учасни-
ків таких угод. це можна пояснити складністю доведення еквівалентності 
процедур оцінки відповідності та технічних регламентів [19].

Міжнародні та регіональні системи оцінки відповідності

одним із видів угод про взаємне визнання є угоди про створення міжна-
родних та регіональних систем оцінки відповідності. учасники таких сис-
тем визнають результати оцінки відповідності або їхні складові (результати 
тестування, інспекцій тощо), отримані іншими учасниками. найважливі-
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шими серед міжнародних систем є системи, створені такими організаціями:

	Міжнародне співробітництво з акредитації лабораторій (МСал) 
(International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC);

	Міжнародний акредитаційний форум (МаФ) (International 
Accreditation Forum, IAF);

	Міжнародна електротехнічна комісія (Мек) (International 
Electrotechnical Commission, IEC).

учасниками системи оцінки відповідності МСал (ILAC Mutual Recognition 
Arrangement, ILAC MRA) є 89 органів акредитації з 74 країн та економічних 
об’єднань. учасники угоди визнають сертифікати, звіти та інші результати, 
отримані лабораторіями та інспекціями, які акредитовані іншими учасни-
ками угоди. Мережа МСал охоплює 46 тис. лабораторій та більше 7-ми тис. 
інспекційних установ, що працюють по всьому світу [10, 11, 21].

аналогічним є принцип роботи системи оцінки відповідності МаФ (IAF 
Multilateral Recognition Agreement, IAF MLA), яка охоплює іншу сферу. 
учасники цієї системи визнають результати оцінки відповідності систем 
менеджменту, продукції, послуг та осіб. учасниками системи оцінки від-
повідності МаФ є органи акредитації з 63-х країн [2, 21]. Системи оцінки 
відповідності Мек описані в частині 4.2.3. цього розділу.

Подібні системи працюють і на регіональному рівні. до них належать систе-
ми, створені такими організаціями:

	Європейське співробітництво з акредитації (European Cooperation 
for Accreditation, EA);

	Міжамериканське співробітництво з акредитації (Inter-American 
Accreditation Cooperation, IAAC);

	тихоокеанське співробітництво з акредитації (Pacific Accreditation 
Cooperation, PAC);

	арабське співробітництво з акредитації (ARAB Accreditation 
Cooperation, ARAC);

	африканське співробітництво з акредитації (African Accreditation 
Cooperation, AFRAC);

	Співробітництво з акредитації Співтовариства з розвитку Півдня 
африки (Southern African Development Community Cooperation in 
Accreditation, SADCA) [3].

національне агентство з акредитації (наа) україни є членом МСал із 2014 

року, але не бере участі в МаФ. агентство також співпрацює з Європейським 
співробітництвом з акредитації на основі укладеної у 2009 році двосторон-
ньої угоди, яка надає наа права та обов’язки, подібні до прав та обов’язків 
члена організації. водночас, відповідно до угоди визнання результатів оцін-
ки, отриманих українськими органами оцінки відповідності, обмежується 
результатами калібрування, тестування, сертифікації систем менеджменту, 
сертифікації осіб та інспекцій (тобто, видані в україні сертифікати продукції 
не визнаються іншими учасниками організації) [1, 10, 23, 24].

Регіональні торговельні угоди

усунення технічних бар’єрів у торгівлі не є головною метою регіональних 
торговельних угод, проте кроки в цьому напрямку передбачаються біль-
шістю таких документів. Станом на березень 2015 року були чинними 238 
регіональних торговельних угод, у тому числі, 17 угод про митні союзи та 
221 угода про вільну торгівлю. Більше половини з них містили положення, 
які стосувалися технічних бар’єрів у торгівлі (6 угод про митні союзи та 122 
угоди про вільну торгівлю) [22]. до регіональних торговельних угод відно-
ситься, зокрема, й угода про асоціацію між ЄС та україною, яка передба-
чає створення зони вільної торгівлі (огляд її положень, які стосуються тБт, 
міститься в розділі 11).

до угод, укладених за участю розвинених країн, положення щодо тБт включа-
ються частіше, ніж до угод, учасниками яких є країни, що розвиваються. крім 
цього, в останніх угодах наміри щодо зниження технічних бар’єрів у взаємній 
торгівлі частіше сформульовано лише як декларації. зокрема, аналіз восьми 
регіональних торговельних угод, укладених країнами африки, що розташовані 
на південь від Сахари, показав, що лише кілька угод передбачають або заохо-
чують визнання еквівалентності технічних регламентів або взаємне визнання 
результатів оцінки відповідності. При цьому положення щодо взаємного ви-
знання сформульовано лише як цілі в загальному вигляді. Причини цього по-
лягають у слабкості відповідної інфраструктури країн, що розвиваються [20].

найбільш поширеним способом усунення технічних бар’єрів, який вико-
ристовується в угодах, є визнання результатів оцінки відповідності. згідно 
з висновками дослідження к. лессер, предметом якого були 82 відповідних 
документи, такі положення містяться в більшості угод, укладених після 
створення Сот. за даними к. лессер, 77% регіональних торговельних угод 
заохочують сторони визнавати результати оцінки відповідності. Чверть із 
них також передбачають, що в разі відмови однієї сторони визнати резуль-
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тати оцінки відповідності, здійсненої іншою стороною, перша сторона має 
пояснити причини такої відмови.

Положення щодо гармонізації містилися приблизно в половині дослі-
джених регіональних торговельних угод (46–47%). Близько двох третин 
із них передбачали гармонізацію на базі міжнародних стандартів (за ви-
нятком випадків, коли вони не є прийнятними), а решта — гармонізацію 
на основі регіональних стандартів та практик. використання першого 
підходу є характерним, зокрема, для угод, які укладають СШа, а остан-
нього — для угод між Європейським Союзом та географічно близькими 
до нього країнами (зокрема, країнами Середземномор’я). ці угоди пе-
редбачають наближення технічного регулювання в цих країнах до євро-
пейського. гармонізація технічного регулювання на основі регіональних 
стандартів може суперечити цілям Сот (якщо такі стандарти істотно 
відрізняються від міжнародних), проте у випадку ЄС цього не відбува-
ється.

визнання еквівалентності використовується рідше, ніж гармонізація. лише 
33% регіональних торговельних угод заохочують визнання еквівалентності 
технічних регламентів та стандартів. Фактично такий підхід застосовуєть-
ся лише в ЄС. у 40% таких угод сторони також зобов’язуються надавати 
пояснення у випадку відмови від визнання еквівалентності конкретних 
технічних регламентів та стандартів. Положення щодо прозорості, спіль-
них органів співпраці у сфері технічного регулювання та стандартизації, а 
також процедур вирішення суперечок містять більшість регіональних тор-
говельних угод. а надання технічної допомоги згадується тільки в 40% угод. 
напрямок допомоги є очевидним: розвинені країни надають підтримку 
країнам, що розвиваються [18].

4.2 міжнародні організації стандартизації

4.2.1 Уповноважені організації

угода про тБт зобов’язує членів Сот у межах своїх можливостей брати 
повноцінну участь у розробці міжнародних стандартів, інструкцій та ре-
комендацій. організаційною основою такої співпраці є міжнародні орга-
нізації у сфері стандартизації. Перелік організацій, які відіграють головну 
роль у розробці міжнародних стандартів, визначений Світовою організа-
цією торгівлі. до нього входять Міжнародна організація зі стандартизації 

(іСо), Міжнародна електротехнічна комісія (Мек) та Міжнародний союз 
електрозв’язку (МСе) — провідні розробники міжнародних стандартів 
у світі. кожна з цих організацій працює у сфері своєї компетенції, які ча-
стково перетинаються, а разом вичерпують усі сфери, охоплені угодою про 
тБт. дві з трьох організацій займаються також іншими видами діяльності, 
крім розробки стандартів: Мек керує кількома власними системами оцінки 
відповідності, а МСе займається розподілом радіочастот та супутникових 
орбіт. усі три організації тісно співпрацюють між собою.

Члени Сот також можуть брати участь у розробці міжнародних стандар-
тів у рамках інших організацій, зокрема, комісії з «кодекс аліментаріус» 
(див. розділ 7).

4.2.2 міжнародна організація зі стандартизації

Загальна характеристика

Створена в 1947 році Міжнародна організація зі стандартизації (іСо) 
(International Organization for Standardization, ISO)23 є однією з основних 
міжнародних організацій, що займаються розробкою стандартів. її пріори-
тетом є стандартизація промислових товарів та технологій, а також розроб-
ка загальних стандартів. Членами іСо є провідні органи стандартизації зі 
163 країн світу (по одній установі від однієї країни), у тому числі, 119 орга-
нів є повними членами організації, 39 — членами-кореспондентами, 5 — 
членами-передплатниками. україну в організації представляє Міністерство 
економічного розвитку та торгівлі україни в особі департаменту технічно-
го регулювання (як повний член). офіс організації розташований у Женеві 
(Швейцарія)24 [12, 13].

Розробка стандартів

Станом на кінець 2013 року були чинними 19 977 міжнародних стандартів 
та подібних до них документів, розроблених іСо. Переважно вони охоплю-
ють промислові товари та технології їх виробництва: 27,3% від загальної 
кількості документів стосувалися машин та механізмів, 22,9% — матеріалів, 
а 17% — електронного, комп’ютерного та телекомунікаційного обладнан-

23 ISO є не абревіатурою, а спеціальною скороченою назвою.
24 якщо не зазначена дата, тут і далі в частині 4.2 цього розділу дані наведено станом на 
березень 2015 року.
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ня. водночас, іСо розробляє стандарти й у інших сферах. Йдеться, зокре-
ма, про стандарти, що стосуються транспортування, будівництва та інф-
раструктури, сільського господарства та продовольства, охорони здоров’я 
та навколишнього середовища, а також наукової діяльності. Протягом 2013 
року іСо розробила 1 103 стандарти загальним обсягом 58,8 тис. сторінок, 
а також започаткувала 1 829 нових проектів.

роботу над створенням та оновленням стандартів здійснювали 3 483 техніч-
них органів, до роботи яких були залучені 100 тис. експертів із різних країн 
світу. експерти є представниками країн-членів організації, а не співробіт-
никами іСо — кількість штатних працівників організації, що працювали 
повний робочий день, становила всього 138 людей. експерти залучаються 
не тільки з установ, які є членами іСо, але й з інших організацій. Протягом 
2013 року в розробці стандартів у рамках іСо брали участь 649 організацій 
[12]. рішення про прийняття стандартів приймаються консенсусом.

Найактивніші учасники

Серед країн, які беруть найбільш активну участь у роботі іСо — Франція (її 
представники брали участь у роботі 743 технічних комітетів), велика Бри-
танія (741), німеччина (740), китай (736) та корея (733). Серед країн Схід-
ної Європи найбільш активними учасниками організації є румунія (692), 
Польща (664), Чеська республіка (649) та російська Федерація (643). Пред-
ставники україни були членами 344 технічних комітетів [13].

4.2.3 міжнародна електротехнічна комісія

Загальна характеристика

Міжнародна електротехнічна комісія (Мек) (International Electrotechnical 
Commission, IEC) є провідною міжнародною організацією, що здійснює 
стандартизацію у сфері електричних, електронних і суміжних технологій. 
вона була заснована раніше за іСо — у 1906 році. Членами Мек, яка є не-
урядовою неприбутковою організацією, є провідні органи зі стандартизації 
у відповідній сфері з 83 країн (так само, як і у випадку з іСо, кожну країну 
представляє лише одна організація). у тому числі, 60 установ є повними 
членами організації, 23 установи — асоційованими членами. україну в ор-
ганізації представляє також Міністерство економічного розвитку та торгів-
лі україни в особі департаменту технічного регулювання (як повний член). 

Штаб-квартира організації розташована у Женеві (Швейцарія), регіональні 
офіси — у Сіднеї (австралія), Сан-Паулу (Бразилія), Сінгапурі та ворчесте-
рі (СШа) [7-9].

Розробка стандартів

Станом на кінець 2014 року були чинними 6 933 документи Мек, 6 195 із 
яких були міжнародними стандартами. Протягом 2014 року організація 
опублікувала 487 документів, у тому числі 418 міжнародних стандартів, при 
цьому на кінець року в роботі залишалися 1 577 документів. Середній час 
розробки одного стандарту становив 32,5 місяця. у структурі Мек працю-
вали 174 технічні комітети та підкомітети, а також 1 342 робочі групи та інші 
органи нижчого рівня. до участі в роботі організації були залучені більше 
10 тис. експертів, які представляли компанії-виробники, урядові установи, 
дослідницькі лабораторії, наукові організації та спільноти споживачів [6].

Найактивніші учасники

Серед країн, які беруть найбільш активну участь у розробці стандартів — 
китай та німеччина (кожен із яких є повним учасником 175-ти технічних 
комітетів та підкомітетів станом на березень 2015 року), японія (172), вели-
ка Британія (168) та СШа (161). Серед країн Східної Європи найбільш ак-
тивними є російська Федерація (145), Чеська республіка (74), румунія (65) 
та Польща (49). україна є повним членом у 28 технічних комітетах та підко-
мітетах, а також спостерігачем — у 126 зазначених структурах [7].

Керування системами оцінки відповідності

на відміну від іСо, яка займається лише розробкою стандартів, Мек також 
розробляє процедури оцінки відповідності власним стандартам та здійснює 
загальне керівництво трьома міжнародними системами оцінки відповідно-
сті. до цих систем належать:

	 IECEE — система тестування та оцінки відповідності електротех-
нічного обладнання та його компонентів. її завданням є перевірка 
на відповідність стандартам побутового, офісного, медичного та ін-
шого електричного обладнання. Перевіряються, зокрема, експлуа-
таційні характеристики та безпечність товарів;
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	 IECEx — система сертифікації на відповідність стандартам для об-
ладнання, що працює у вибухонебезпечному середовищі. до такого 
середовища відносяться, зокрема, нафтопереробні та хімічні під-
приємства, вугільні шахти, автозаправні станції, газопроводи, зер-
носховища, а також операційні приміщення в медичних закладах;

	 IECQ — система оцінки якості електронних компонентів. її завдан-
ням є оцінка якості у сфері виробництва електронних товарів.

крім розробки процедур, функцією Мек є лише нагляд за роботою цих систем. 
оцінку відповідності (тестування, інспекції, видачу сертифікатів тощо) здій-
снюють незалежні установи. вони отримують акредитацію (тобто дозвіл на про-
ведення оцінки відповідності) за результатами взаємної оцінки, тобто одні уста-
нови перевіряють інші. Системи працюють за принципом взаємного визнання, 
тобто сертифікат, виданий одним органом, має визнаватися іншим органом.

у 2013 році Мек розпочала створення четвертої власної системи оцінки 
відповідності — IECRE. це система сертифікації у сфері стандартів, які сто-
суються обладнання для відновлювальної енергетики (вітряної, сонячної 
енергетики, а також використання енергії океану) [4, 5, 17].

4.2.4 міжнародний союз електрозв’язку

Загальна характеристика

Міжнародний союз електрозв’язку (МСе) (International Telecommunication 
Union, ITU) — міжнародна організація, що займається стандартизацією 
у  сфері зв’язку. крім розробки стандартів, організація розподіляє раді-
очастоти та супутникові орбіти, а також працює над поліпшенням доступу 
до інформаційно-комунікаційних технологій у країнах, що розвиваються. 
МСе є однією з найстаріших організацій стандартизації у світі, вона була 
заснована в 1865 році під назвою Міжнародний телеграфний союз. МСе має 
статус спеціалізованого агентства оон. Штаб-квартира організації розта-
шована в Женеві (Швейцарія), регіональні офіси — у 12-ти містах у різних 
частинах світу [14].

Члени організації

Членство в МСе побудовано за іншим принципом, ніж членство в іСо 
та Мек. участь у ній можуть брати країни та будь-які окремі організації. 

Станом на березень 2015 року членами МСе були 193 держави та більше 
700 установ. останні можуть мати статус членів не в усіх, а лише в одному 
чи двох із трьох секторів діяльності МСе (розробка стандартів, розподіл 
радіочастот та супутникових орбіт, сприяння країнам, що розвивають-
ся).25 україна як держава є членом МСе. крім цього, станом на березень 
2015 року членами організації були підприємство «український державний 
центр радіочастот», Пат «укртелеком», підприємство «українські наці-
ональні інформаційні системи» (уніС) та одеська національна академія 
зв’язку ім.  о. С.Попова [15, 16].

Розробка стандартів

МСе розробляє стандарти, які стосуються різних аспектів передачі даних 
системами зв’язку. зокрема, стандарти визначають правила побудови ме-
реж зв’язку (мереж радіозв’язку, а також електричних та оптичних мереж), 
технології передачі даних, технології стиснення аудіо- та відеосигналів та 
способи шифрування й захисту інформації. Стандарти, які розробляє МСе, 
офіційно називаються рекомендаціями. у середньому МСе розробляє або 
переглядає близько 150-ти таких документів на рік [14].

* * *

Міжнародні угоди, що реалізують та розвивають положення угоди про 
тБт, є практичним інструментом, за допомогою якого члени Сот усувають 
технічні бар’єри у взаємній торгівлі. до основних угод, які сприяють досяг-
ненню цієї мети, належать угоди про взаємне визнання та регіональні тор-
говельні угоди. Предметом перших найчастіше є взаємне визнання резуль-
татів оцінки відповідності, а останні можуть включити також і положення 
щодо гармонізації законодавства та визнання еквівалентності вимог до ха-
рактеристик товарів. іншим інструментом зниження бар’єрів є співпраця в 
рамках міжнародних організацій із метою виробництва стандартів. засто-
сування цих інструментів дозволяє скоротити витрати підприємств-екс-
портерів та полегшити їх доступ на ринки інших країн, що сприяє розвитку 
міжнародної торгівлі.

25 організації можуть мати різний статус у МСе. Станом на березень 2015 року в МСе 
було 569 секторальних членів, 166 асоційованих членів та 93 наукові члени. одна й та сама 
організація може бути секторальним членом в одному з секторів діяльності МСе та асоці-
йованим членом в іншому, тому загальну кількість учасників МСе не можна порахувати, 
склавши кількість членів різних типів.
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розділ 5. 

санітарні та фітосанітарні заходи

Санітарні та фітосанітарні заходи (СФз) є одним із видів нетарифних об-
межень міжнародної торгівлі. визначальною рисою СФз, яка відрізняє їх 
від інших нетарифних бар’єрів, є мета їхнього застосування. до СФз відно-
сяться обмеження торгівлі, які запроваджуються з тим, щоб (1) захистити 
життя та здоров’я людей від загроз, пов’язаних із харчовими продуктами, а 
також (2) мінімізувати іншу шкоду, яка зумовлюється хворобами рослин і 
тварин та шкідниками. тому об’єктом СФз є продовольство, тварини, рос-
лини, продукти тваринного та рослинного походження, а також обмежена 
група інших товарів (наприклад, синтезовані харчові добавки).

цей розділ має на меті розкрити поняття санітарні та фітосанітарні захо-
ди, зокрема пояснити, у чому вони відрізняються від технічних бар’єрів 
у торгівлі. у розділі наведена міжнародного прийнята класифікація СФз, 
проаналізований механізм їхнього впливу на економіку, а також висвітлені 
основні принципи регулювання зазначених заходів.

5.1 історія санітарних та фітосанітарних заходів

5.1.1 Початок застосування сфз

застосування заходів, спрямованих на попередження шкоди від неякісних 
продуктів харчування та сільськогосподарських шкідників, має давню іс-
торію. Система контрою за якістю харчових продуктів існувала ще в древ-
ньому римі. Перший відомий законодавчий акт щодо захисту рослин був 
прийнятий у 1660 році у французькому місті руані, яким місцева влада на-
казала повністю знищити кущі барбарису біля пшеничних полів, оскільки 
було помічено, що поблизу цих кущів посіви пшениці гинуть [2]. Пізніше 
з метою запобігання поширенню хвороб серед тварин, країни вдавались до 
обмеження імпорту. Повна заборона на ввезення тварин, наприклад, діяла 
у великобританії з 1770 року до 1840–1842 років [4].

5.1.2 Швидкий розвиток сфз з початку XIX століттях

Створення цілісних національних систем санітарного та фітосанітарного 
захисту почалося лише в XIX столітті. це було пов’язано з кількома причи-
нами. По-перше, швидкий розвиток транспорту спричинив бурхливе збіль-
шення обсягу міжнародної торгівлі. так, якщо в 1800 році обсяги міжнарод-
ної торгівлі становили лише 2% сукупного обсягу світового виробництва, 
то в 2013 році цей показник досягнув 22% [3]. разом із товарами перевози-
лися й небезпечні шкідники, які почали частіше з’являтися в тих країнах 
та на територіях, де їх раніше не було, що завдавало значної шкоди місце-
вим виробникам. одночасно зростали й ризики для споживачів, оскільки 
вони купували більше товарів виробників, репутація яких була їм невідома, 
а знайти відповідальних за неякісні продукти харчування в досить довгому 
ланцюжку виробників, транспортувальників, зберігачів та продавців ста-
вало все важче та важче.

По-друге, розвиток науки значно поглибив знання про шкідників, захворю-
вання рослин та тварин, а також про склад продуктів харчування, що доз-
волило розширити інструментарій контролю. так зокрема наприкінці XIX 
століття була відкрита мікробіологічна природа багатьох захворювань, що 
відкрило шлях до використання лабораторного аналізу як засобу встанов-
лення джерел хвороб та попередження їх поширення. лише в 1865 році було 
знайдено пояснення, чому посіви пшениці гинули біля кущів барбарису, — 
причиною виявився паразитичний грибок, який вражав пшеницю і якому 
кущі барбарису були потрібні для здійснення життєвого циклу. Після цього 
регуляторні акти, спрямовані на повне чи часткове знищення кущів барба-
рису, були прийняті в багатьох країнах.

По-третє, розвиток технологій значно розширив можливості для обробки, 
а також штучної зміни характеристик харчових продуктів, зокрема завдя-
ки використанню штучних добавок (барвників, змінників смаку тощо), які 
могли бути шкідливими для здоров’я. нові виклики щодо контролю без-
пеки продовольства постали перед людством також і внаслідок розвитку 
технологій тривалого зберігання їжі. у 1809 році були винайдені консерви. 
Перша у світі океанська поставка охолодженого (за допомогою льоду) м’яса 
була здійснена в 1874 році зі СШа до великобританії, а перше успішне пере-
везення замороженого (за допомогою аміачної установки) м’яса на далеку 
відстань відбулося в 1877–1878 роках — з аргентини до Франції [5].
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5.1.3 розвиток регулювання сфз

Під дією цих чинників у XIX — на початку XX століть у розвинених краї-
нах були створені досить розгалужені системи контролю за якістю продуктів 
харчування, а також попередження поширення шкідників та хвороб рослин 
і тварин. Поступово такі системи, що з’явилися і в інших країнах, перетвори-
лись на істотну перешкоду для міжнародної торгівлі, у тому числі, з огляду на 
значне зменшення тарифних бар’єрів, у другій половині XX століття.

Міжнародне співробітництво у сфері санітарного та фітосанітарного захи-
сту здійснювалося у двох напрямках. з одного боку, його метою було поєд-
нати зусилля країн, спрямовані на гарантування безпечності харчових про-
дуктів, а також зменшення втрат від шкідників, хвороб рослин та тварин. 
з іншого боку, потрібно було мінімізувати негативний вплив заходів сані-
тарного та фітосанітарного захисту на міжнародну торгівлю. Підписана в 
1947 році генеральна угода з тарифів та торгівлі (гатт 1947) обмежила пра-
во країн на застосування заходів, необхідних для захисту життя та здоров’я 
людей, тварин та рослин, визначивши, що це право не може бути викори-
стано для створення прихованих обмежень торгівлі або для невиправданої 
дискримінації країн. Пізніше ці положення були розширені та деталізовані 
в угоді Сот про застосування санітарних та фітосанітарних заходів (угоді 
про застосування СФз).

5.2 Поняття санітарних та фітосанітарних заходів

5.2.1 визначення сфз

Суть поняття

визначення санітарних та фітосанітарних заходів, що використовується в 
Сот, побудовано за іншим принципом, ніж визначення технічних бар’єрів 
у торгівлі (тБт). якщо головною ознакою тБт є зміст торговельних обме-
жень (вимоги до характеристик товарів та процедури оцінки відповідності 
цим вимогам), то визначальною рисою СФз є цілі обмежень. власне, таких 
цілей є дві: 

	 досягнення безпечності продуктів харчування; 
	 попередження шкоди, пов’язаної з хворобами тварин і рослин та 

шкідниками.

Детальне визначення

очевидно, що ці дві цілі глибоко пов’язані одна з одною. Безпечності про-
дуктів харчування неможливо досягти, не забезпечуючи здоровий стан 
рослин та тварин. тому у визначенні санітарних та фітосанітарних норм, 
яке наведено в угоді про застосування СФз, ідеться про захист здоров’я 
тварин та забезпечення сприятливої фітосанітарної ситуації. згідно з цим 
більш детальним визначенням до СФз відносяться будь-які заходи, що за-
стосовуються країнами з метою забезпечити на своїй території:

	 захист життя та здоров’я людей від ризиків, що виникають
−	 від домішок, забруднювальних речовин, токсинів або хво-

роботворних організмів у продуктах харчування та напоях, 
−	 у результаті хвороб, які переносяться тваринами, рослина-

ми або продукцією, що виробляється з них
−	 у результаті проникнення, укорінення чи поширення шкід-

ників;

	 захист життя та здоров’я тварин від ризиків, що виникають
−	 від домішок, забруднювальних речовин, токсинів або хворо-

ботворних організмів у кормах, 
−	 у результаті проникнення, укорінення чи поширення шкід-

ників, хвороб, організмів, які є носіями хвороб, а також хво-
роботворних організмів;

	 захист життя та здоров’я рослин від ризиків, що виникають
−	 у результаті проникнення, укорінення чи поширення шкід-

ників, хвороб, організмів, які є носіями хвороб, а також хво-
роботворних організмів;

	 уникнення іншої шкоди, що завдається в результаті проникнення, 
укорінення або поширення шкідників, чи обмеження такої шкоди.26

у таблиці 5.1 цілі, які визначають належність заходів до санітарних та фіто-
санітарних, викладені в систематизованому вигляді.

26 ці визначення відповідають змісту визначень, наведених в угоді про застосування СФз, 
але перефразовані для полегшення сприйняття. точні визначення наведено в розділі 6, який 
розкриває зміст угоди про застосування СФз.
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Таблиця 5.1. цілі санітарних та фітосанітарних заходів

джерела ризиків

мета
захист життя та здоров’я

Попере-
дження 

іншої 
шкоди

людей
тварин, 

риб, дикої 
фауни

рослин, 
лісів, 
дикої 
флори

Продукти харчування/корми так так

Хвороби тварин/рослин так так так
Шкідники так так так так

Джерело: авторська схема

Уточнення деяких термінів

згадана у визначенні «інша шкода» є перш за все економічною — мова йде, 
наприклад, про втрати запасів зерна на елеваторах через дію шкідників. 
Проте вона може бути й іншою. відповідно до угоди про застосування СФз 
до тварин (у наведеному вище визначенні) також відносяться риби та дика 
фауна, а до рослин — ліси та дика флора. тому до «іншої шкоди» відносить-
ся також негативна дія шкідників на різноманіття дикої живої природи. 

у свою чергу, зміст поняття «шкідник» є досить широким. Хоча угода про 
застосування СФз не містить відповідного визначення, але інші міжнарод-
ні документи відносять до шкідників будь-які види, різновиди чи біотипи 
рослин, тварин або патогенних агентів, які здатні завдавати шкоди людям, 
рослинам, тваринам, рослинним та тваринним продуктам (включаючи 
бур’яни). наведене у визначенні поняття «забруднювальні речовини» вклю-
чає, в тому числі, залишки пестицидів і ветеринарних препаратів, а також 
сторонні речовини в продуктах харчування. 

5.2.2 сфера застосування сфз

Об’єкт санітарних та фітосанітарних заходів

Санітарні та фітосанітарні заходи можуть застосовуватися до будь-яких 
товарів. водночас, виходячи з цілей СФз, їхнім об’єктом є переважно про-

довольство, тварини, рослини, продукти тваринного та рослинного похо-
дження, а також обмежена група інших товарів (наприклад, синтезовані 
харчові домішки).

СФз можуть також стосуватися послуг. згідно з класифікацією нетарифних 
заходів юнктад до СФз відносяться, у тому числі, вимоги до транспорту-
вання та зберігання товарів (опис цієї класифікації можна знайти в частині 
5.3 цього розділу)

Регулювання внутрішнього ринку 

Сфера застосування СФз не обмежується лише міжнародною торгівлею. 
Правила Сот передбачають, що вимоги до імпортних товарів не можуть 
бути жорсткішими, ніж до вітчизняних товарів. тому міжнародні угоди 
щодо СФз фактично встановлюють принципи застосування таких заходів 
не тільки в міжнародній торгівлі, але й у сфері регулювання внутрішнього 
виробництва та торгівлі. у більшості країн світу СФз є переважно однако-
вими як для імпортних, так і для вітчизняних товарів.

5.2.3 санітарні та інші вимоги, які не належать до сфз

Санітарні вимоги

Санітарні та фітосанітарні заходи в сучасному розумінні є обмеження-
ми торгівлі, які об’єднуються в одну групу в рамках системи регулювання 
торгівлі Сот. тому до них відносяться лише ті заходи, які підпадають під 
визначення, наведене в угоді про застосування СФз. обмеження торгівлі, 
метою якого є захист життя та здоров’я від усіх інших ризиків (тобто ризи-
ків, не пов’язаних із продуктами харчування, шкідниками, хворобами рос-
лин та тварин), не входять до числа санітарних та фітосанітарних заходів 
у розумінні Сот. тому СФз охоплюють не всі заходи, які в принципі мож-
на назвати санітарними. наприклад, до числа СФз входять вимоги щодо 
максимальної кількості певних потенційно шкідливих речовин у продуктах 
харчування, але не входять аналогічні вимоги щодо косметичної продук-
ції або іграшок. останні підпадають під дію угоди про технічні бар’єри в 
торгівлі (угоди про тБт). СФз включають вимоги до складу питної бути-
льованої води, але не охоплюють норми щодо якості водопровідної води 
(вони не належать до компетенції Сот, але є предметом уваги всесвітньої 
організації охорони здоров’я).
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Інші вимоги до продовольства

з іншого боку, вимоги до продовольства, продукції тваринного та рослин-
ного походження не вичерпуються СФз. наприклад, до санітарних та фі-
тосанітарних заходів відносяться норми щодо обробки риби як продукту 
харчування, але не відносяться вимоги до мінімального розміру рибин, доз-
волених для промислового вилову та торгівлі. такі вимоги існують для дея-
ких видів риб, які перебувають під загрозою зникнення, та підпадають під 
дію угоди про тБт. ця угода регулює, зокрема, критерії визнання свіжості 
їжі, а також деякі вимоги до етикетування продуктів харчування, не пов’я-
заних із їхньою безпечністю для здоров’я.

до числа СФз також не входять вимоги, що пов’язані із захистом інтелекту-
альної власності, зокрема, норми щодо використання торговельних марок 
на продуктах харчування. такі вимоги відносяться до сфери регулювання 
угоди Сот про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (угоди 
тріПС).

5.2.4 відмінності між ТбТ та сфз

технічні бар’єри в торгівлі (тобто, технічні регламенти, стандарти та проце-
дури оцінки відповідності) та СФз разом складають окрему групу обмежень 
торгівлі — обмеження, що пов’язані з вимогами до характеристик товарів. 
як зазначалося вище, головною та єдиною ознакою, яка дозволяє відокре-
мити тБт від СФз, є мета застосування обмежень. СФз використовують-
ся з метою захисту життя та здоров’я людей, тварин та рослин від ризи-
ків, пов’язаних з продуктами харчування, хвороботворними організмами 
та шкідниками, а також з метою попередження інших втрат від шкідників. 
тБт застосовуються для захисту життя та здоров’я людей, тварин та рослин 
від усіх інших ризиків, а також для досягнення інших цілей (зокрема, з ме-
тою захисту навколишнього середовища, підтримки національної безпеки, 
запобігання шахрайським діям, а також уніфікації товарів).

на практиці це означає, що будь-яке обмеження торгівлі, яке пов’язано з 
вимогами до характеристик товарів (включаючи вимоги до процесу вироб-
ництва) та не може бути віднесене до СФз, підпадає під дію угоди тБт та 
має бути віднесене до категорії технічних бар’єрів у торгівлі. як вже зазна-
чалося раніше, винятками є лише вимоги, що стосуються інтелектуальної 
власності та специфікації товарів для державних закупівель (вони регулю-
ються, відповідно, угодою тріПС та угодою Сот про державні закупівлі). 

у тому числі, до технічних бар’єрів у торгівлі належать і вимоги, запровад-
жені з цілями, не зазначеними в угоді про тБт та гатт 1947. такі вимоги не 
відповідають правилам Сот, проте відносяться до тБт.

арсенал можливих обмежень торгівлі, пов’язаних із СФз, є ширшим, ніж 
відповідний арсенал у сфері тБт. водночас, правила запровадження СФз 
є дещо жорсткішими, ніж правила застосування заходів технічного регу-
лювання. детальніше відмінності між СФз та тБт викладені в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2. відмінності між сфз та ТбТ

сфз ТбТ

Сутність СФз — це будь-які обмеження 
торгівлі, які запроваджуються 
з такими цілями:

– захист життя та здоров’я лю-
дей від ризиків, пов’язаних із 
харчовими продуктами, хворо-
бами тварин та рослин, а також 
шкідниками;

– захист життя та здоров’я 
тварин та рослин від ризиків, 
пов’язаних з кормами, хворо-
бами та шкідниками;

– попередження інших втрат 
від шкідників.

тБт — це обмеження торгівлі, 
пов’язані з встановленням 
вимог до характеристик товарів 
(крім ціни) або процедур 
оцінки на відповідність товарів 
цим вимогам, які:
– не відносяться до СФз;
– не підпадають під дію угоди 
Сот про державні закупівлі;
– не підпадають під дію угоди 
Сот про торговельні аспекти 
прав інтелектуальної власно-
сті.

об’єкт Будь-які товари (але на практи-
ці найчастіше продовольство, 
тварини, рослини, товари рос-
линного та тваринного похо-
дження)

Будь-які товари, включаючи 
товари рослинного та тварин-
ного походження

обов’язко-
вість

вимоги мають юридично 
обов’язковий характер27

вимоги можуть мати як юри-
дично обов’язковий (технічні 
регламенти), так і юридично 
необов’язковий (стандарти) 
характер

27 Потрібно зауважити, що угода СФз заохочує використання санітарних та фітосанітар-
них заходів, які базуються на міжнародних стандартах, а також на настановах та рекоменда-
ціях, розроблених міжнародними організаціями. однак мова не йде про стандарти в розу-
мінні угоди про тБт. Міжнародні стандарти, настанови та рекомендації використовуються 
лише державними (та уповноваженими державою) органами при розробці санітарних та 
фітосанітарних вимог. 
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сфз ТбТ

види  
обмежень 
торгівлі

Будь-які заходи, які запрова-
джуються із зазначеними вище 
цілями

лише обмеження, які поляга-
ють у:
– запровадженні вимог до ха-
рактеристик товарів;
– застосуванні процедур оцін-
ки відповідності цим вимогам

рівність

вимоги до аналогічних товарів 
із різних територій або від різ-
них виробників можуть бути 
різними 

вимоги до аналогічних товарів 
мають бути однаковими неза-
лежно від території походжен-
ня або виробника

Послідовність 
застосування

застосування СФз має бути 
послідовним28

вимога дотримуватись прин-
ципу послідовності відсутня

обґрунтова-
ність

СФз мають базуватись 
на аналізі ризику, який 
здійснюється на наукових 
принципах

вимоги технічного регулюван-
ня також мають базуватись 
на аналізі ризику, але вимога 
здійснювати його на наукових 
принципах відсутня (потрібно 
лише використовувати наявну 
наукову інформацію)

Джерело: авторська схема

5.3 види санітарних та фітосанітарних заходів

як зазначалося вище, СФз включають не лише вимоги до характеристик 
товарів, а й будь-які інші заходи з метою захисту життя та здоров’я людей, 
тварин та рослин від ризиків, пов’язаних із продуктами харчування, хво-
роботворними організмами та шкідниками, а також з метою попередження 
інших втрат від шкідників. Санітарні та фітосанітарні заходи, які застосо-
вуються на практиці, можна поділити на чотири групи: (1) режими імпор-
ту, (2) вимоги до товарів, (3) процедури перевірки товарів на відповідність 
вимогам та (4) методики оцінки ризику. Більш детально, кожна з цих груп 
включає такі види обмежень торгівлі:

28 наприклад, якщо країна обмежує ввезення певної продукції тваринництва через ризик 
проникнення на свою територію  певного захворювання, то вона також має обмежити і вве-
зення іншої продукції тваринництва, з якою пов’язаний аналогічний ризик. 

1. режими імпорту:
a. Повна заборона ввезення товару (постійна або тимчасова);
b. обмеження ввезення товару (постійна або тимчасова):

i. за географічною ознакою (з певної країни або тери-
торії);

ii. за виробником;
c. додаткові перевірки при ввезенні товару (постійні або тим-

часові):
i. за географічною ознакою (з певної країни або тери-

торії);
ii. за виробником.

2. вимоги до продукту:
a. вимоги до характеристик продукту:

i. вимоги до вмісту речовин;
ii. інші вимоги;

b. вимоги до процесу виробництва та обробки:
i. вимоги до технології виробництва;

ii. вимоги до обладнання;
iii. обов’язковість обробки продукту за певною техно-

логією;
c. вимоги до транспортування та зберігання;
d. вимоги до пакування, етикетування та маркування;

3. Процедури перевірки продукту на відповідність вимогам:
a. Фізичний контроль:

i. огляд;
ii. лабораторні дослідження зразків;

iii. карантин;
iv. інші види фізичного контролю;

b. документальний контроль:
i. вимоги до розкриття інформації про продукт;

ii. Сертифікація продукту/виробника;
iii. реєстрація продукту/постачальника;

4. Методики оцінки ризику:
a. Статистичні методи;
b. інші методи.

наведена вище класифікація допомагає зрозуміти, які саме види регуляторних 
заходів відносяться до СФз. Проте на практиці при проведенні переговорів 
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на міжнародному рівні, а також при проведенні досліджень використовуєть-
ся інша класифікація СФз, розроблена низкою міжнародних організацій під 
керівництвом конференції оон з торгівлі та розвитку (юнктад). ця кла-
сифікація охоплює всі види торговельних бар’єрів та має назву класифікація 
нетарифних заходів.29 її частина, яка стосується СФз, наведена в таблиці 5.3.

Таблиця 5.3. види сфз відповідно до класифікації нетарифних заходів Юнк-
Тад

індекс група обмежень Приклади

а1 заборона/обме-
ження імпорту

заборона імпорту м’яса птиці з регіону, у якому ви-
явлено пташиний грип;

заборона імпорту молочних продуктів з країни, 
у  якій відсутні задовільні санітарні умови;

Спеціальний дозвіл на ввезення харчових продук-
тів, який підприємство-експортер має отримати від 
компетентного органу країни-імпортера (для під-
твердження відповідності продуктів певним сані-
тарним чи фітосанітарним вимогам).

29 класифікація розроблена сімома міжнародними організаціями (МвФ, оеСр, Сот, 
Фао, юнідо, Світовим банком та Міжнародним торговельним центром) під керівництвом 
юнктад за участі експертів з урядових та наукових установ СШа, країн ЄС та інших дер-
жав. 

індекс група обмежень Приклади

а2 допустимі рівні 
вмісту речовин 
(за винятком мі-
кробіологічних 
речовин)

Максимально допустимий рівень вмісту пестици-
дів, інсектицидів, важких металів та залишків ліків 
у харчових продуктах;

обмеження на використання барвників, консерван-
тів та замінників цукру в харчових продуктах;

обмеження вмісту мономеру вінілхлориду в кон-
тейнерах, що зроблені з полівінілхлориду (ПвХ) та 
використовуються для перевезення харчових про-
дуктів.

а3 вимоги до 
маркування, 
етикетування та 
пакування

на етикетках продуктів харчування має бути нанесе-
на інформація про необхідні умови зберігання;

на ящиках мають бути зазначені вимоги до умов 
зберігання та транспортування продуктів харчу-
вання;

обмеження на використання плівок з ПвХ для па-
кування продуктів харчування.

а4 гігієнічні 
вимоги

Молоко має бути пастеризовано (піддано нагріван-
ню до температури менше 100° С), щоб знищити 
небажані мікроорганізми (вимога до готового про-
дукту);

обладнання молочних ферм має щодня чиститися 
певним засобом для чищення (вимога до процесу 
виробництва).

а5 вимоги обробки 
продуктів з ме-
тою знищення 
шкідників

цитрусові фрукти мають бути піддані охолоджен-
ню для знищення плодових мух;

М’ясні продукти, свіжі фрукти та спеції мають бути 
знезаражені за допомогою іррадіації (низькорівне-
вого іонізуючого опромінення) для знищення мі-
кроорганізмів чи комах;

абрикоси, персики, черешні мають бути знезараже-
ні за допомогою фумігації з використанням оцтової 
кислоти.
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індекс група обмежень Приклади

а6 інші вимоги до 
процесів вироб-
ництва, збері-
гання та тран-
спортування

При висаджуванні сої норми висіву та відстань між 
рядами мають відповідати певним величинам, щоб 
знизити ризик зараження мікроорганізмами, які 
викликають плямистість листя;

нове обладнання для виробництва кормів для 
тварин не повинно містити поліхлоридованого 
дифенілу;

Певні продукти мають зберігатися у сухому місці чи 
при певній температурі.

а8 П р о ц е д у р и 
оцінки відповід-
ності

інспекція (огляд) тварин чи рослин перед наданням 
дозволу на ввезення до країни;

лабораторне тестування (на основі визначених пра-
вил відбору зразків) для перевірки відповідності 
продукту нормативним вимогам;

карантин, тобто тимчасова ізоляція тварин, рос-
лин, продуктів тваринного або рослинного похо-
дження з метою уникнення можливого поширення 
хвороб, шкідників чи забруднювальних речовин;

розкриття інформації про місце, спосіб виробни-
цтва чи умови зберігання продукту;

надання сертифікату відповідності продукту нор-
мативним вимогам (його може бути видано як у 
країні-експортері, так і в країні-імпортері); 

реєстрація продуктів харчування.

а9 інші заходи

джерело: UNCTAD. Classification of Non-Tariff Measures (February 2012 version). ([6])

5.4 економічні ефекти санітарних та фітосанітарних заходів

5.4.1 Порівняння ефектів ТбТ та сфз

Механізм впливу санітарних та фітосанітарних заходів на економіку є знач-
ною мірою таким же, як і механізм впливу технічних бар’єрів у торгівлі. 
необхідність використання СФз зумовлена тим, що безпечність харчових 
продуктів, а також захист рослин та тварин від хвороб та шкідників не мо-
жуть бути забезпечені виключно за допомогою ринкових механізмів. тому 
суто в теоретичному плані СФз є частиною державного регулювання, яке 
може виправити одну з недосконалостей ринку. Проте, з іншого боку, наяв-
ність санітарних та фітосанітарних заходів означає додаткові витрати для 
експортерів, і в цьому плані СФз можуть бути перешкодою для міжнарод-
ної торгівлі. як і у випадку з тБт, ефект застосування СФз може бути неод-
наковим для різних секторів економіки або різних фірм.

істотною відмінністю результатів застосування СФз від наслідків викори-
стання тБт є відсутність мережевих ефектів. Йдеться про результат засто-
сування стандартів (одного з видів тБт), а саме розширення ринків, що 
призводить до зростання рівня продуктивності та обсягів виробництва, зо-
крема, через економію на масштабах виробництва (див. частину 2.4.2 розді-
лу 2). оскільки СФз не є інструментом стандартизації та уніфікації товарів, 
зазначений ефект при застосуванні таких заходів відсутній. детальніше по-
зитивні та негативні ефекти застосування СФз оглянуто нижче.

5.4.2 Позитивні ефекти сфз

Усунення наслідків неповної інформації

очевидно, що споживачі не мають повної інформації про товари. висно-
вки щодо безпечності частини продуктів харчування можуть бути зроблені 
лише після споживання — такі продукти в економічній теорії відносяться 
до категорії «досвідних благ» (experience goods). існує також чимало продук-
тів харчування, щодо безпечності яких покупець не може зробити впевне-
них висновків навіть після споживання — вони називаються «довірчі бла-
га» (credence goods). наприклад, не завжди можна встановити, споживання 
якої саме їжі спричинило розлад травлення або хронічне захворювання 
(і чи було воно взагалі спричинено їжею, а не якимось іншим чинником).
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недостатність інформації має багато причин. Перш за все, мова йде про ін-
формаційну асиметрію. виробники часто мають більше інформації про ре-
альний рівень безпечності продуктів харчування, ніж споживачі, проте не 
оприлюднюють її, прагнучи збільшити свої прибутки (наприклад, пропону-
ючи небезпечний товар як безпечний). По-друге, у деяких випадках вироб-
ники самі не мають достатньої інформації про якість продуктів, оскільки 
її отримання вимагає витрат (наприклад, селяни, які виробляють м’ясо та 
молоко у власних господарствах, часто не знають, чи містять їхні продук-
ти хвороботворні організми та шкідливі домішки, зокрема залишки ліків). 
По-третє, безпечність товару може змінюватися під час руху по техноло-
гічному ланцюжку від обробки до реалізації товару кінцевому споживачу.

у результаті споживачі мають витрачати додаткові ресурси на пошук та 
перевірку інформації про товари, а також нести втрати через споживання 
небезпечних товарів (зокрема, на відновлення здоров’я). додаткові втрати, 
зокрема, на створення та підтримку репутації, мають нести й виробники. 
додаткові витрати створюють бар’єр для входу на ринок нових виробників, 
що призводить до зменшення конкуренції та перешкоджає зростанню про-
дуктивності. Санітарні та фітосанітарні заходи дозволяють значною мірою 
усунути ці ефекти. Система контролю за безпечністю харчових продуктів 
частково компенсує неповноту інформації, виконуючи сигнальну функцію: 
якщо товар перетнув кордон, значить він є безпечним для споживання. ре-
зультатом є збільшення виробництва та споживання, а також зміна струк-
тури споживання на користь товарів, які найкраще відповідають уподобан-
ням споживачів.

Попередження негативних зовнішніх ефектів

несприятливий вплив на обсяги виробництва та споживання мають також 
і зовнішні ефекти (externalities). наприклад, завезений до країни разом із 
насіннєвим матеріалом шкідник може завдати збитків не тільки покупцю 
цього матеріалу, але й іншим сільськогосподарським виробникам. негатив-
ний вплив зовнішніх ефектів не може бути нівельований виключно за допо-
могою ринкових механізмів через високі транзакційні витрати (наприклад, 
значні витрати на стягнення компенсації через суд). а санітарний та фіто-
санітарний контроль може попередити виникнення негативних зовнішніх 
ефектів.

5.4.3 негативні ефекти сфз

Витрати на дотримання вимог СФЗ

Пристосування до вимог СФз змушує виробників зазнавати додаткових 
витрат. це створює бар’єр для входу на ринок, послаблює конкуренцію, що 
негативно впливає на продуктивність, а отже — і на обсяги виробництва.

Нерівномірність розподілу позитивних ефектів

застосування СФз ставить різних виробників у нерівноправне становище: 
великим компаніям легше пристосуватися до санітарних та фітосанітарних 
вимог, ніж порівняно невеликим. це зокрема пояснюється тим, що для за-
безпечення відповідності вимогам потрібні інвестиції, при чому в окремих 
випадках їхня величина не залежить від обсягів виробництва та експорту. 
за таких умов виграють великі виробники. додаткові витрати також ство-
рює бар’єр для входу на ринок, послаблює конкуренцію.

Наслідки неналежного застосування

Санітарні та фітосанітарні заходи можуть застосовуватися у спосіб, який 
посилює негативні ефекти. Мова йде про такі способи регулювання: 

	 надмірно жорсткі вимоги. застосування необґрунтовано жорстких 
вимог підвищує бар’єр для входу на ринок, а отже призводить до 
послаблення конкуренції та негативно впливає на продуктивність. 
Прикладом надмірно жорстких вимог може бути заборона прода-
жу фрукта з певної місцевості з метою попередження поширення 
шкідника, якщо аналогічний рівень захисту може бути забезпече-
ний у результаті спеціальної обробки цього фрукта;

	 цілеспрямована дискримінація. СФз можуть використовуватися 
як засіб цілеспрямованого створення нерівних умов для різних ви-
робників. результатом є також зменшення конкуренції, що, як за-
значалося вище, має негативний вплив на економіку в цілому.
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5.4.4 вплив сфз на міжнародну торгівлю

Особливості впливу

всі зазначені фактори впливають і на міжнародну торгівлю. з одного боку, 
СФз відіграють сигнальну функцію при транскордонній торгівлі: якщо іно-
земний товар потрапляє на ринок, споживач може бути впевнений, що цей 
товар є безпечним. з іншого боку, пристосування до вимог СФз потребує 
додаткових витрат від експортерів. Причому обсяг витрат може бути неод-
наковим для різних експортерів: фірми, які постачають товари до багатьох 
країн, що використовують подібні заходи, знаходяться в більш сприятливо-
му становищі, ніж фірми, які експортують товари до країн з різними систе-
мами контролю.

так само, як і у випадку з тБт, особливістю впливу СФз на міжнародну тор-
гівлю є посилена роль негативних факторів. По-перше, санітарні та фітоса-
нітарні заходи в різних країнах часто є різними, що спричиняє збільшення 
витрат експортерів. По-друге, застосування різних заходів може бути пов’я-
зане з різним уявленням про те, яким має бути належний рівень санітар-
ного та фітосанітарного захисту, а також із різними можливостями країн 
щодо запровадження СФз. експортерам із країн з нижчим рівнем захисту 
доводиться пристосовуватися до вимог країн із вищим рівнем захисту, що 
обумовлює додаткові витрати таких експортерів.

Вразливість країн, що розвиваються

остання обставина є дуже важливою. вона означає, що СФз є асиметрич-
ним торговельним бар’єром. до країн з вищим рівнем захисту відносять-
ся розвинені країни, до країн з нижчим рівнем — країни, що розвивають-
ся. експортери продовольства першої групи країн мають значно менше 
проблем із доступом на ринки другої групи, ніж навпаки. Пристосуван-
ня експортерів із країн, що розвиваються, до вимог розвинених країн ча-
сто вимагає значних інвестицій, а також збільшення операційних витрат. 
у довгостроковій перспективі такі інвестиції та витрати можуть окупитися, 
оскільки вони сприяють збільшенню виробництва, однак у країн з низьки-
ми доходами часто недостатньо інституційної та фінансової спроможності 
для здійснення необхідних змін. іноді країнам із низькими доходами по-
трібно не підвищувати власний рівень санітарного та фітосанітарного захи-
сту, а лише продемонструвати відповідність своїх товарів вимогам країн із 
високим рівнем захисту, але вони не спроможні зробити навіть це. унаслі-

док цього країни, які розвиваються, не можуть скористатися своїми конку-
рентними перевагами, зокрема, низькою вартістю робочої сили та префе-
ренційним доступом до ринків розвинених країн.

Результати досліджень

результати досліджень, які спираються на аналіз статистичних даних, пере-
важно свідчать про негативний вплив СФз на обсяги міжнародної торгівлі. 
Методики таких досліджень в основному базуються на порівнянні обсягів 
торгівлі між країнами з різними рівнями санітарного та фітосанітарного за-
хисту. наприклад, а.-С. дісдьє, л. Фонтанє та М. Мімуні проаналізували, 
з одного боку, вплив СФз та тБт на торгівлю аграрною продукцією між 
країнами-членами оеСр30 та, з іншого боку, вплив цих бар’єрів на торгівлю 
між країнами оеСр та країнами, що розвиваються. результати їхнього до-
слідження свідчать, що СФз та тБт є чинником істотного зменшення екс-
порту аграрної продукції з країн, що розвиваються, до країн оеСр, але не 
впливають на обсяги торгівлі між членами цієї організації [1]. 

водночас, варто мати на увазі, що дослідження щодо впливу СФз на міжна-
родну торгівлю не моделюють наслідки ліквідації СФз чи зниження рівня 
санітарного та фітосанітарного захисту, а також не оцінюють повною мірою 
вплив заходів на продуктивність та обсяги виробництва. тому їхні резуль-
тати не повністю відображають наслідки застосування СФз (детальніше 
про методи дослідження впливу СФз на економіку, у тому числі, на торгів-
лю, а також про висновки окремих робіт ідеться у розділі 12).

5.5 регулювання санітарних та фітосанітарних заходів

Роль СФЗ як бар’єру для торгівлі

за даними юнктад санітарні та фітосанітарні заходи є другим за масш-
табом використання нетарифним бар’єром (після тБт). Під дію СФз у се-
редньому підпадає до 15% обсягів торгівлі [7]. При цьому розвинені країни 
використовують СФз набагато активніше, ніж країни, що розвиваються.

30 організація економічного співробітництва та розвитку (оеСр), членами якої є 34 краї-
ни, об’єднує переважно країни з високим рівнем доходів, у тому числі, СШа, канаду, японію 
та країни західної Європи.
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важливість СФз як бар’єру для міжнародної торгівлі зумовлена кількома 
факторами. По-перше, СФз є досить високим бар’єром, адже сьогодні іс-
нує значна різниця між рівнями санітарного та фітосанітарного захисту 
країн, що розвиваються, та розвинених країн. По-друге, цей бар’єр є до-
сить стійким. Безумовна важливість цілей застосування СФз (перш за все, 
захист життя та здоров’я людей) обумовлює непоступливість розвинених 
країн у  питанні послаблення заходів, а тому найбільш реальним шляхом 
зниження пов’язаних із СФз обмежень є пристосування країн з нижчим 
рівнем захисту до вимог країн, які мають вищий рівень захисту. але досяг-
ти цього досить складно, якщо взяти до уваги недостатню інституційну та 
фінансову спроможність країн, що розвиваються. По-третє, СФз застосо-
вуються до товарів, які є важливим предметом експорту для багатьох країн, 
що розвиваються, — продуктів харчування та сільськогосподарських това-
рів. По-четверте, широкий арсенал заходів, які відносяться до групи СФз, 
роблять їх зручним інструментом торгових воєн (оскільки СФз включають 
обмеження імпорту за географічною ознакою або обмеження постачання 
товарів на ринок конкретним виробником).

Цілі та принципи регулювання

з урахуванням неоднозначного впливу СФз на міжнародну торгівлю та еко-
номіку в цілому, завданнями регулювання у сфері санітарного та фітоса-
нітарного захисту має бути зменшення негативних наслідків застосування 
заходів та підтримка позитивних ефектів. основним інструментом вико-
нання першого з цих завдань є угода Сот про застосування санітарних та 
фітосанітарних заходів. вона дозволяє країнам мати різний рівень санітар-
ного та фітосанітарного захисту, який відповідає їхнім уявленням про на-
лежний рівень такого захисту, проте забороняє зловживати цим правом. 
відповідно до угоди застосування СФз членами Сот має базуватися на та-
ких принципах:

	мінімізація перешкод для торгівлі (СФз мають застосовуватися 
лише тією мірою, яка необхідна для досягнення їхньої мети; при 
цьому з числа СФз, які забезпечують однаковий рівень захисту, ма-
ють бути застосовані ті заходи, які найменше обмежують торгівлю);

	 обґрунтованість (належний рівень захисту, а також вибір засобів 
для його забезпечення мають бути визначені за результатами аналі-
зу, що здійснюється за науковими принципами);

	 відсутність невиправданої дискримінації між країнами та територі-
ями, які мають однакові умови (у тому числі, має бути відсутня дис-
кримінація між режимами захисту щодо імпортних та вітчизняних 
товарів);

	 передбачуваність (яка досягається за допомогою механізму обміну 
інформацією).

Ще одним механізмом зниження торговельних бар’єрів є зближення 
законодавства. угода СФз заохочує розробку міжнародних стандартів, 
настанов та рекомендацій у сфері санітарного та фітосанітарного за-
хисту, гармонізацію національних систем СФз на основі міжнародних 
норм, а також укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про 
визнання еквівалентності заходів (детальніше зміст угоди викладено 
в розділі 6).

Актуальні проблеми застосування СФЗ

на сучасному етапі найбільш актуальними проблемами у сфері застосу-
вання СФз є значна різниця рівнів санітарного та фітосанітарного захисту 
країн, що розвиваються, та розвинених країн, різні підходи щодо регулю-
вання використання генетично модифікованих організмів (гМо) у про-
дуктах харчування, а також досить суперечливе застосування «принципу 
обережності» щодо СФз (тобто, вжиття заходів щодо обмеження торгівлі 
певними товарами з метою перестороги до того моменту, коли необхідність 
цих заходів буде обґрунтована науковими методами).

* * *

отже санітарні та фітосанітарні заходи є окремою групою нетарифних об-
межень торгівлі, метою яких є захист життя та здоров’я людей, тварин та 
рослин від ризиків, пов’язаних із продуктами харчування, хвороботвор-
ними організмами та шкідниками, а також попередження інших втрат від 
шкідників. Предметом застосування СФз є в основному продовольство, 
тварини, рослини та продукти тваринного й рослинного походження. до 
СФз відносяться заборона чи обмеження імпорту товарів за географічною 
ознакою, визначення вимог до характеристик товарів, процедури оцінки 
відповідності цим вимогам, методики оцінки ризику, а також будь-які інші 
заходи, що вживаються із зазначеною вище метою.
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вплив СФз на економіку, у тому числі, й на торгівлю, є неоднозначним. з од-
ного боку, СФз обмежують вільний рух товарів, але з іншого — вони допо-
магають виправити деякі недоліки ринку, сприяючи тим самим збільшенню 
торгівлі та виробництва в умовах недосконалої конкуренції та відсутності 
повної інформації про товари. угода Сот про застосування санітарних та 
фітосанітарних заходів є ефективним засобом, який запобігає використан-
ню СФз як інструменту створення прихованих обмежень торгівлі та необ-
ґрунтованої дискримінації між країнами.
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розділ 6. 

Угода соТ про застосування  
санітарних та фітосанітарних заходів

угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів (угода про 
застосування СФз) є основним документом Світової організації торгівлі 
(Сот), який регулює використання обмежувальних заходів у сфері міжна-
родної торгівлі, метою яких є захист життя чи здоров’я людей, тварин чи 
рослин. основою угоди про застосування СФз є принцип, який входив до 
фундаментальних правил міжнародної торгівлі з часу підписання гатт 1947: 
кожна країна має право вживати заходів, «необхідних для захисту життя чи 
здоров’я людей, тварин та рослин», але це право не може бути використано 
для створення прихованих обмежень торгівлі або для невиправданої дискри-
мінації між країнами. угода про застосування СФз деталізувала та розшири-
ла цей принцип. угоду було підписано в квітні 1994 року разом з іншими ос-
новними документами Сот. вона набрала чинності 1 січня 1995 року, тобто з 
дня створення Сот, а її учасниками є всі члени організації. угода складається 
з преамбули, чотирнадцяти статей та трьох додатків.

цей розділ містить огляд основних положень угоди про застосування 
санітарних та фітосанітарних заходів, у тому числі, її цілей та сфери дії, 
принципів впровадження заходів, спрямованих на захист життя чи здо-
ров’я людей, тварин чи рослин від ризиків, пов’язаних із продуктами хар-
чування, шкідниками, хворобами рослин та тварин. крім цього, висвітле-
но деякі поточні результати виконання угоди про застосування та зміст 
дохійського раунду переговорів Сот у частині, що стосується санітарних 
та фітосанітарних заходів.

6.1. основні поняття та положення угоди

6.1.1 цілі угоди

Мотиви укладання угоди про застосування санітарних та фітосанітар-
них заходів були аналогічними мотивам підписання угоди про технічні 
бар’єри в торгівлі (угоди про тБт). укладена в 1947 році генеральна уго-
да з тарифів та торгівлі передбачала право країн застосовувати заходи 
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для захисту життя чи здоров’я людей, тварин чи рослин, однак не місти-
ла положень, які б попереджували перетворення таких заходів у надмір-
ні бар’єри в торгівлі. тому основним завданням угоди про застосування 
СФз стала мінімізація негативного впливу частини зазначених заходів. 
відповідно до угоди виконанню цього завдання має сприяти досягнення 
таких цілей:

	 розумне обмеження права членів Сот застосовувати заходи для за-
хисту життя чи здоров’я людей, тварин чи рослин;

	 гармонізація заходів на базі міжнародних стандартів, інструкцій 
та рекомендацій, а також за допомогою угод про визнання еквіва-
лентності;

	 збільшення допомоги країнам, що розвиваються, у вдосконаленні 
системи санітарного та фітосанітарного захисту (з огляду на склад-
ності, які можуть мати ці країни в розробці та застосування заходів, 
а також в адаптації товарів до вимог заходів розвинених країн).

6.1.2 Предмет та сфера регулювання

Предмет регулювання

угода про застосування СФз регулює використання частини заходів, ме-
тою яких є захист життя чи здоров’я людей, тварин чи рослин. Мова йде 
про заходи, які забезпечують захист від певних, перелічених в угоді ризиків. 
відповідно до наведеного в документі визначення:

санітарний або фітосанітарний захід — це будь-який захід, що проводиться:

	 для захисту життя або здоров’я тварин чи рослин на території Чле-
на Сот від ризиків, що виникають у результаті проникнення, уко-
рінення чи поширення шкідників, хвороб, організмів, які є носіями 
хвороб, а також хвороботворних організмів;

	 для захисту життя або здоров’я людей чи тварин на території Чле-
на Сот від ризиків, що виникають від домішок, забруднювальних 
речовин, токсинів або хвороботворних організмів, які містяться в 
продуктах харчування, напоях чи кормах;

	 для захисту життя або здоров’я людини на території Члена Сот від 
ризиків, що виникають у результаті хвороб, які переносяться твари-
нами, рослинами або продукцією, що виробляється з них, або в ре-
зультаті проникнення, укорінення чи поширення шкідників;

	 для уникнення чи обмеження іншої шкоди на території Члена Сот, 
що завдається в результаті проникнення, укорінення або поширен-
ня шкідників.

як зазначалося раніше, у контексті цього визначення під «твариною» маються 
на увазі також риби та дика фауна, а під «рослиною» — у тому числі, ліси та дика 
флора. «Шкідники» — це будь-які види, різновиди чи біотипи рослин, тварин 
або патогенних агентів, які здатні завдавати шкоди людям, рослинам, твари-
нам, рослинним та тваринним продуктам. в угоді це поняття включає також 
бур’яни. Під «забруднювальними речовинами» маються на увазі, у тому числі, 
залишки пестицидів і ветеринарних препаратів, а також сторонні речовини.

Форми та види заходів

у практичному плані СФз включають, зокрема, усі відповідні:

	 закони, постанови, інші нормативні акти, вимоги та процедури;
	 виробничі процеси та способи виробництва;
	 процедури тестування, інспекції, сертифікації та ухвалення; 
	 карантинні режими, включаючи вимоги щодо перевезення тварин 

чи рослин або щодо матеріалів, необхідних для їх виживання під 
час перевезення;

	 положення щодо статистичних методів, процедур відбору та ме-
тодів оцінки ризику; вимоги щодо пакування та етикетування, які 
безпосередньо стосуються безпеки продуктів харчування.

Сфера регулювання

Під дію угоди про застосування СФз підпадають будь-які товари. виходячи 
з цілей угоди, фактично, заходи стосуються переважно товарів рослинного 
та тваринного походження.

відповідно до угоди її дія поширюється на всі санітарні та фітосанітарні за-
ходи, які можуть прямо чи непрямо впливати на міжнародну торгівлю. Про-
те, як уже зазначалося, фактично угода визначає загальні принципи держав-
ної політики у відповідній сфері (у тому числі й на внутрішньому ринку). 
Підставою для цього є принцип недискримінації, відповідно до якого член 
Сот не може надавати особливі сприятливі умови товарам, які походять з 
окремих країн-членів Сот, а також товарам власного виробництва.
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Співвідношення з Угодою про ТБТ

використання угоди про застосування санітарних та фітосанітарних захо-
дів є пріоритетним стосовно угоди про технічні бар’єри в торгівлі. тобто, 
якщо певний захід за своїми ознаками належить як до СФз, так і до тБт, то 
він підпадає тільки під дію угоди про застосування СФз.

6.1.3 об’єкт регулювання

угода про застосування СФз встановлює принципи, яких мають дотриму-
ватися всі органи членів Сот, які розробляють, приймають та застосову-
ють санітарні та фітосанітарні заходи. Члени Сот зобов’язані «розробляти 
та впроваджувати конструктивні заходи та механізми для забезпечення до-
тримання положень» угоди будь-якими органами, включаючи центральні 
урядові органи, регіональні органи31 та інші органи. як зазначалося в части-
ні 3.1.3 розділу 3, для унітарних держав таке положення є еквівалентним зо-
бов’язанню безумовно забезпечити виконання угоди центральними та міс-
цевими урядовими органами, а також неурядовими органами. у будь-якому 
випадку, члени Сот несуть повну відповідальність за дотримання всіх зо-
бов’язань за угодою.

Члени Сот також повинні покладатися на послуги неурядових установ із 
застосування СФз лише за умови дотримання положень угоди цими уста-
новами.

6.1.4 основні принципи угоди

Правила використання санітарних та фітосанітарних заходів є більш жор-
сткими, ніж правила застосування технічних бар’єрів у торгівлі. Сам пере-
лік принципів, на яких має ґрунтуватися використання тБт і СФз, є одна-
ковим, але їхній зміст дещо іншим. Принципи є такими:

	 необхідність. Члени Сот мають право застосовувати санітарні та 
фітосанітарні заходи лише тією мірою, яка є необхідною для досяг-
нення цілей цих заходів, так само як і тБт. водночас, у випадку СФз 
ця необхідна міра (а точніше, належний рівень захисту життя та 
здоров’я людей, тварин та рослин) має бути науково обґрунтова-

31 Міжнародні органи, членство в яких є відкритим для відповідних національних органів 
лише деяких членів Сот.

ною та враховувати економічні фактори (розмір потенційної шко-
ди, вартість боротьби зі шкідниками та хворобами тощо);

	 недискримінація. Члени Сот мають забезпечити, щоб їхні санітар-
ні та фітосанітарні заходи не створювали свавільної або невиправ-
даної дискримінації між членами Сот. таке положення є аналогіч-
ним до режиму найбільшого сприяння та національного режиму, 
які є принципами угоди про тБт. водночас, у сфері СФз положення 
щодо недискримінації доповнюються принципами врахування ре-
гіональних умов (СФз мають бути різними для країн або територій 
з різними санітарними чи фітосанітарними умовами) та послідов-
ності (якщо країна обмежує ввезення певного товару через ризик 
проникнення захворювання, вона має так само обмежити ввезення 
інших товарів, з якими пов’язаний аналогічний ризик);

	 гармонізація. Санітарні та фітосанітарні заходи, які застосовують-
ся членами Сот, мають базуватися на міжнародних стандартах, на-
становах та рекомендаціях (за певними винятками), так само як і у 
сфері тБт. однак угода про СФз обмежує перелік організацій, які 
можуть розробляти міжнародні стандарти, настанови та рекомен-
дації. крім цього, є більш жорсткими вимоги щодо визнання екві-
валентності сфз;

	 прозорість. запропоновані та прийняті документи мають оприлюд-
нюватися; має існувати механізм відповіді на запити. зміст цього 
принципу є в цілому аналогічним до змісту відповідного принципу, 
закладеного в угоді про тБт;

	 конфіденційність. Члени Сот мають забезпечити конфіденцій-
ність інформації, яка надається при здійсненні контролю імпорт-
них товарів або виникає у зв’язку з ним, щоб забезпечити захист за-
конних комерційних інтересів економічних агентів. це положення 
також по суті повторює аналогічне положення у сфері тБт. однак 
угода СФз також містить застереження, згідно з яким ніщо в ній не 
може тлумачитись як вимога розголошення конфіденційної інфор-
мації, яке б обмежило запровадження санітарного та фітосанітар-
ного законодавства;

дотримання цих принципів забезпечується за допомогою зобов’язань, 
зміст яких викладено нижче.
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6.2 зобов’язання членів соТ, що випливають з Угоди

6.2.1 заборона невиправданих перешкод для торгівлі

Загальне зобов’язання

відповідно до угоди про застосування СФз, санітарні та фітосанітарні 
заходи можуть використовуватися лише в обсязі, необхідному для захи-
сту життя та здоров’я людей, тварин та рослин.32 СФз не повинні засто-
совуватися як приховане обмеження міжнародної торгівлі. ці загальні 
положення деталізовано за допомогою більш конкретних зобов’язань, 
які стосуються визначення необхідного рівня захисту, правил вибору за-
ходів, а також застосування процедур контролю, інспекції та ухвалення.

Визначення належного рівня захисту

кожний член Сот має право самостійно визначати належний рівень сані-
тарного та фітосанітарного захисту. водночас, це право обмежене кількома 
способами. По-перше, визначаючи рівень захисту, учасники угоди мають 
брати до уваги мету зменшення негативного впливу на торгівлю.33 По-дру-
ге, основною для рішення має бути оцінка ризику для життя та здоров’я 
людей, тварин та рослин. 34 Під нею мається на увазі:

	 у випадку небезпек, пов’язаних із продуктами харчування, напоями 
чи кормами — виявлення можливості несприятливих наслідків для 
здоров’я людини або тварин, які виникають у результаті наявності 
домішок, забруднювальних речовин, токсинів чи хвороботворних 
організмів у продуктах харчування, напоях чи кормах;

	 у випадку небезпек, пов’язаних із шкідниками та хворобами — ви-
явлення вірогідності проникнення, укорінення або поширення 
шкідника чи хвороби на території країни-імпортера з урахуванням 
СФз, які можна було б застосувати, а також пов’язаних із цим по-
тенційних наслідків. 35

По-третє, використання СФз, а отже й оцінка ризику, має здійснюватися 
на наукових принципах та бути науково обґрунтованими. При здійсненні 

32 угода про застосування СФз, статті 2.2, 5.6
33 угода про застосування СФз, стаття 5.4
34 угода про застосування СФз, статті 2.2, 5.1, 5.2
35 угода про застосування СФз, додаток A

оцінки ризику члени Сот також мають враховувати економічні фактори — 
розмір потенційної шкоди, вартість боротьби зі шкідниками та хворобами 
тощо (детальніше про фактори, які мають братися до уваги при оцінці ри-
зику, йдеться у розділі 9; див., зокрема, таблицю 9.1). 

Єдиним винятком є випадок, коли науково обґрунтованої інформації недо-
статньо. тоді член Сот може тимчасово затвердити санітарні та фітосані-
тарні заходи на основі наявної належної інформації. водночас, він зобов’я-
заний зробити кроки в напрямку пошуку додаткової інформації з метою 
більш об’єктивної оцінки ризику та, якщо це буде необхідно, переглянути 
затверджений захід.36

Правила вибору СФЗ

у випадку, коли є кілька альтернативних варіантів забезпечення належного 
рівня захисту, член Сот має використовувати той варіант, який створює 
найменше обмежень для торгівлі. наприклад, якщо країна хоче уникнути 
потрапляння на свою територію шкідника, який може бути ввезений разом 
із певними видами фруктів, вона може або заборонити імпорт цих фруктів, 
або запровадити вимогу щодо їхньої обов’язкової фумігації.37 зрозуміло, 
що другий варіант створює менше обмежень для торгівлі, тому, відповідно 
до угоди має бути обраний саме він.

Вимоги до процедур контролю, інспекції та ухвалення

угода про застосування СФз також окремо визначає відповідні зобов’я-
зання щодо процедур перевірки та забезпечення виконання санітарних та 
фітосанітарних заходів, у тому числі, процедур контролю, інспекції та ухва-
лення (далі — процедури контролю). використання таких інструментів має 
бути обмежене до обґрунтованого та необхідного рівня. зокрема, угода про 
застосування СФз визначає, що:

	 орган, який здійснює процедури, має право вимагати від заявни-
ка надання лише тієї інформації, яка є необхідною для належного 
контролю;

36 угода про застосування СФз, статті 5.7
37 Фумігація — це спосіб знищення шкідників та хвороботворних організмів, який поля-
гає в обробці рослин випарами або газами, що є отруйними для таких організмів.
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	 будь-яка платня, яка стягується при здійсненні процедур контролю, 
не повинна перевищувати собівартість цих процедур;

	 процедури мають починатись та завершуватись без недоречних за-
тримок;

	 коли компетентний орган отримує заявку на проведення процеду-
ри, він має швидко вивчити повноту наданих документів, а після 
цього точно та повністю повідомити заявнику про всі недоліки;

	 якщо в заявці є неточності, на вимогу заявника компетентний орган 
повинен виконати її настільки повно, наскільки це можливо;

	 результати процедури мають бути надані заявнику якомога швид-
ше, щоб у разі необхідності він міг виправити всі недоліки;

	 у випадку зміни технічних характеристик товару після проведення 
контролю наступний контроль має проводитись лише тією мірою, 
яка є «необхідною для отримання достатньої впевненості, що то-
вар і надалі відповідає належним технічним регламентам чи стан-
дартам».

Процедури контролю, інспекції та ухвалення також мають передбачати 
можливість оскарження результатів, а також механізм перегляду рішень у 
випадку обґрунтованості скарги.

6.2.2 заборона дискримінації між країнами

Загальне зобов’язання

кожен член Сот має забезпечити, щоб його санітарні та фітосанітарні за-
ходи не створювали свавільної або невиправданої дискримінації між чле-
нами Сот (включаючи дискримінацію між країною, що запроваджує СФз 
та іншими членами Сот). це положення повторює відповідні принципи, 
покладені в основу угоди про тБт (режим найбільшого сприяння та на-
ціональний режим). але угода про застосування СФз передбачає інший 
порядок використання цього положення: заходи мають бути однаковими 
тільки для країн та територій з ідентичними чи аналогічними санітарними 
чи фітосанітарними умовами.

Врахування регіональних умов

Більше того, використання різних санітарних та фітосанітарних заходів 
для країн та територій із різними умовами є обов’язковим. відповідно до 

угоди СФз мають бути адаптовані до санітарних та фітосанітарних осо-
бливостей країни (або її частини), з якої походить товар або для якої товар 
призначено. При оцінці санітарних та фітосанітарних умов мають бути 
враховані (1) рівень присутності хвороб або шкідників, (2) наявність про-
грам боротьби з ними, (3) настанови міжнародних організацій та (4) інші 
фактори. зокрема, члени Сот зобов’язані визнавати концепції зон, віль-
них від шкідників або хвороб, та зон із незначною присутністю шкідників 
або хвороб (див. вікно 6.1).

Послідовність застосування СФЗ

При цьому застосування СФз має бути послідовним. іншими словами, 
члени Сот зобов’язані уникати необґрунтованої різниці в рівні захисту 
життя та здоров’я людей, тварин та рослин за різних обставин, якщо така 
різниця призводить до дискримінації або прихованого обмеження міжна-
родної торгівлі.38 Прикладом непослідовного застосування СФз є ситуа-
ція, коли країна обмежує ввезення певної продукції тваринництва через 
ризик проникнення захворювання, але дозволяє ввезення іншої продук-
ції тваринництва, з якою пов’язаний аналогічний ризик. такі рішення мо-
жуть бути формою прихованого протекціонізму, тому вони заборонені 
угодою СФз. 39

Вимоги до процедур контролю, інспекції та ухвалення

низка зобов’язань стосується впровадження принципу недискримінації 
при здійсненні процедур контролю, інспекції та ухвалення. для імпортних 
товарів ці процедури мають бути не менш сприятливими, ніж для аналогіч-
них вітчизняних товарів. ця вимога стосується зокрема платежів, які стягу-
ються при проведенні процедур, розміщення виробничих потужностей, які 
використовуються для контролю, а також забезпечення конфіденційності 
комерційної інформації.

якщо санітарний чи фітосанітарний захід передбачає здійснення контролю 
в процесі виробництва певного товару, то член Сот, який є експортером 
цього товару, має сприяти необхідному контролю з боку компетентних ор-
ганів іншого члена організації, який є імпортером.

38 угода про застосування СФз, стаття 5.5
39 угода про застосування СФз, стаття 3.2
40 угода про застосування СФз, статті 6.1, 6.2
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вікно 6.1 зони з особливим статусом щодо шкідників або хвороб

зона, вільна від шкідника або хвороби (pest- or disease-free area) — це 
територія, на якій не трапляється окремий шкідник або хвороба. вона 
може «займати» всю країну, її частину або всю територію деяких країн 
чи її частину. зона, вільна від шкідників або хвороб, може знаходитись у 
середині території, на якій трапляється шкідник та хвороба, або приля-
гати до неї. зона, вільна від шкідників або хвороб, може також оточувати 
зону, у якій є шкідник та хвороба. Проте в цих випадках для отримання 
статусу зони, вільної від шкідників та хвороб, чиста територія має бути 
відділена від зараженої достатньою буферною зоною, а в зоні, у якій є 
шкідник та хвороба, мають здійснюватися заходи нагляду та захисні за-
ходи. відсутність шкідника або хвороби має бути підтверджена компе-
тентними органами.

зона з незначною присутністю шкідника або хвороби (area of low pest or 
disease prevalence) — це територія, на якій окремий шкідник або хвороба 
трапляється в незначній кількості і на якій проводяться ефективні захо-
ди з нагляду, боротьби та винищення. 40

6.2.3 гармонізація заходів

Огляд зобов’язань

згідно з угодою про застосування СФз гармонізація — це встановлення, 
визнання та застосування спільних санітарних та фітосанітарних заходів 
різними членами Сот. Члени Сот мають два зобов’язання щодо гармо-
нізації: перше з них стосується використання міжнародних стандартів, 
а  друге — визнання еквівалентності СФз. крім цього, зобов’язання з на-
дання технічної допомоги теж можна розглядати в контексті гармонізації, 
оскільки метою такої допомоги є оновлення системи СФз країн-отримува-
чів, що має сприяти уніфікації заходів у різних країнах.

Застосування міжнародних стандартів

угода визначає, що члени Сот зобов’язані базувати свої санітарні чи фі-
тосанітарні заходи на міжнародних стандартах, інструкціях чи рекоменда-
ціях, якщо такі існують. на відміну від угоди про тБт, яка не розкриває 
зміст цих понять, угода про застосування СФз чітко визначає, що мається 

на увазі під міжнародними стандартами, інструкціями та рекомендаціями. 
до них відносяться тільки документи, розроблені комісією з «кодекс алі-
ментаріус», Міжнародним епізоотичним бюро, а також міжнародними та 
регіональними організаціями, що діють у рамках Міжнародної конвенції 
із захисту рослин. Перша з цих організацій є відповідальною за розробку 
відповідних документів у сфері безпеки продуктів харчування, друга — до-
кументів, які стосуються охорони здоров’я тварин та запобігання зоонозам 
(інфекціям, що передаються від тварини до людини). організації, що діють 
у рамках Міжнародної конвенції із захисту рослин, уповноважені розро-
бляти міжнародні стандарти та інші документи у сфері охорони здоров’я 
рослин. документи, розроблені іншими організаціями, можуть використо-
вуватися як основа для гармонізованих СФз, тільки якщо вони стосуються 
інших питань.

водночас, угода передбачає кілька винятків із зобов’язання застосовува-
ти міжнародні взірці. По-перше, член Сот може не використовувати їх, 
якщо вони, на думку такого члена Сот, не забезпечують належний рівень 
санітарного та фітосанітарного захисту. тобто, член Сот вважає, що рі-
вень захисту має бути вищим, ніж забезпечується в результаті дотримання 
міжнародних стандартів, інструкцій чи рекомендацій. По-друге, член Сот 
може відмовитися від впровадження міжнародних взірців, якщо натомість 
використовує СФз, які повністю відповідають іншим принципам застосу-
вання таких заходів. Йдеться, зокрема, про ситуації, коли інші заходи кра-
ще досягають цілей угоди про застосування СФз (мінімізація перешкод для 
міжнародної торгівлі за умов забезпечення належного рівня санітарного та 
фітосанітарного захисту).

Члени Сот також мають спільно брати участь у розробці та перегляді між-
народних стандартів, інструкцій чи рекомендацій у рамках діяльності за-
значених вище міжнародних організацій.

Визнання еквівалентності

угода про застосування СФз накладає на членів Сот більш жорсткі вимоги 
щодо визнання еквівалентності, ніж угода про тБт. відповідно до останньої 
країни мають «доброзичливо розглядати можливість прийняття як еквіва-
лента технічних регламентів інших Членів Сот, … за умови що вони будуть 
переконані, що такі регламенти адекватною мірою виконують завдання їх-
ніх власних регламентів». натомість угода про застосування СФз визначає 
що сторона-імпортер повинна визнавати еквівалентність санітарних та фі-
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тосанітарних заходів (у тому числі, таких, що відрізняються від їхніх влас-
них), якщо сторона-експортер «об’єктивно продемонструє», що його захо-
ди забезпечують належний рівень санітарного та фітосанітарного захисту. 
Сторона-експортер має надавати стороні-імпортеру належний доступ для 
проведення тестів, інспекцій та інших процедур.

угода також зобов’язує членів Сот проводити консультації для досягнення 
двосторонніх чи багатосторонніх домовленостей про визнання еквівалент-
ності конкретних СФз, якщо члени Сот отримали запит про проведення 
таких консультацій. 41

Технічна допомога

кожен учасник угоди зобов’язаний сприяти наданню технічної допомоги 
іншим учасникам. допомога може стосуватися технологій виробництва, 
досліджень, інфраструктури, включаючи створення національних регу-
ляторних органів. вона може надаватися у формі порад, кредитів, грантів, 
включаючи виділення коштів на підвищення кваліфікації службовців та за-
купівлю обладнання з метою сприяти країні-отримувачу в пристосуванні 
своїх товарів до СФз на експортних ринках. допомога може здійснюватися 
як на двосторонній основі, так і через відповідні міжнародні організації. 
Пріоритетом є надання технічної допомоги країнам, що розвиваються.42

6.2.4 Прозорість політики у сфері сфз

Огляд зобов’язань

реалізація принципу прозорості застосування санітарних та фітосанітар-
них заходів забезпечується за допомогою низки зобов’язань, які наклада-
ються на членів Сот. По-перше, кожна країна зобов’язана публікувати всі 
прийняті закони, постанови та розпорядження, які стосуються СФз та ма-
ють загальний характер. По-друге, про найважливіші зміни країни мають 
повідомляти заздалегідь, тобто, ще на етапі розробки нормативних актів. 
По-третє, країни-члени Сот зобов’язані відповідати на запити інших кра-
їн-членів стосовно наявних та нових СФз.43

41 угода про застосування СФз, стаття 4
42 угода про застосування СФз, стаття 9
43 угода про застосування СФз, статті 5.8, 7, додаток B

Публікація документів

угода про застосування СФз не визначає формат та процедури публікації 
прийнятих законів, постанов та розпоряджень, які стосуються СФз, а лише 
встановлює правила їх оприлюднення. таких правил два. згідно з першим 
правилом нормативні акти мають публікуватися в такий спосіб, який дає 
можливість ознайомитися з ними всім зацікавленим членам Сот. друге 
правило вимагає, щоб нормативні акти публікувались одразу після їх при-
йняття. При цьому між прийняттям та набуттям чинності має існувати «ро-
зумний інтервал», щоб країни-експортери мали можливість адаптувати свої 
товари або технології виробництва до нових вимог (див. частину 6.3.2 цього 
розділу щодо тривалості цього інтервалу). Без дотримання такого інтерва-
лу або після набуття чинності документи можуть оприлюднюватись лише в 
разі надзвичайних обставин. угода не містить зобов’язання перекладати всі 
нормативні акти, що стосуються СФз, на мови інших членів Сот.

Надсилання повідомлень (нотифікацій)

крім загальних правил публікації законів, постанов та розпоряджень уго-
да про застосування СФз визначає особливу процедуру оприлюднення 
інформації щодо нормативних актів, які стосуються частини СФз. Мова 
йде про заходи, які (1) можуть мати значний вплив на торгівлю країни з 
іншими членами Сот та (2) істотно відхиляються від міжнародних стан-
дартів, інструкцій та рекомендацій (або відповідних стандартів, інструкцій 
та рекомендацій не існує). країна зобов’язана повідомляти (нотифікувати) 
про намір прийняти кожний такий нормативний акт заздалегідь, щоб мати 
можливість отримати письмові коментарі від інших членів Сот та внести 
поправки до документу ще до його ухвалення.

відповідна нотифікація (повідомлення) надсилається до Секретаріату Сот, 
який невідкладно поширює її серед усіх-країн членів та зацікавлених між-
народних організацій. нотифікація має включати інформацію про те, яких 
продуктів стосуватиметься нормативний акт, якою є мета нововведення, 
а також містити обґрунтування запропонованих змін. на вимогу інших 
членів Сот країна зобов’язана надати їм копію запропонованого проек-
ту нормативного акту. нотифікація до Сот має бути подана англійською, 
французькою або іспанською мовами, копія документу подається мовою 
оригіналу. виняток зроблено лише для розвинених країн, які мають над-
силати копії англійською, французькою або іспанською мовами (хоча якщо 
обсяг нормативного акту є великим, вони можуть надати в перекладі цими 
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мовами лише його стислий виклад). у разі отримання коментарів від ін-
ших членів Сот країна-розробник нормативного акту має взяти до уваги 
ці коментарі та провести їх обговорення, але не зобов’язана враховувати їх 
у документі.

у разі виникнення або загрози виникнення нагальних проблем охорони 
здоров’я нотифікація може бути надіслана вже після прийняття рішення 
про вжиття санітарного або фітосанітарного заходу. така нотифікація на-
зивається терміновою (emergency notification). додатково до відомостей, які 
зазначаються в описаній вище звичайній нотифікації (regular notification), 
вона має містити також інформацію про природу нагальних проблем охо-
рони здоров’я. коментарі інших членів Сот також мають бути обговорені 
та взяті до уваги (детальніше про зобов’язання із надсилання повідомлень 
йдеться в розділі 11).

Відповіді на запити

угода про застосування СФз також передбачає зобов’язання членів Сот 
відповідати на запити інших членів організації, що стосуються наявних та 
нових санітарних та фітосанітарних заходів. уповноваженим відповідати 
на запити є єдиний центр обробки запитів (enquiry point), який має бути 
створений у кожній країні. центр має надавати відповіді на всі розумні за-
питання щодо:

	 будь-яких санітарних та фітосанітарних заходів, що прийняті або 
запропоновані до прийняття на території країни;

	 будь-яких процедур контролю чи інспекції, режимів виробництва 
чи карантину, процедур ухвалення допустимого рівня пестицидів 
та харчових домішок, які діють на території країни;

	 процедур оцінки ризику та визначення належного рівня санітарно-
го чи фітосанітарного захисту;

	 участі країни в міжнародних і регіональних санітарних та фітоса-
нітарних організаціях, у двосторонніх та багатосторонніх угодах і 
домовленостях щодо СФз (а також надавати тексти цих угод та до-
мовленостей).

крім цього, члени Сот зобов’язані надавати пояснення щодо причин за-
стосування санітарних та фітосанітарних заходів, які не базуються на між-
народних стандартах, інструкціях чи рекомендаціях, та обмежують (чи мо-
жуть обмежити) експорт країн, які вимагають надання таких пояснень.

кожен член Сот має призначити єдиний центральний урядовий ор-
ган, який є відповідальним за подання нотифікацій (national notification 
authority). угода не містить зобов’язань щодо мови, якою мають надаватися 
документи та відповіді на запити, а також стосовно терміну відповіді. якщо 
копії документів надаються на платній основі, то ціна має бути однаковою 
як для власних, так і для іноземних громадян (крім фактичної вартості до-
ставки).

6.2.5 диференційний режим для країн, що розвиваються

Звільнення від зобов’язань за угодою

в угоді про застосування СФз члени Сот визнали, що країни, які розвива-
ються, мають особливі труднощі при розробці та застосуванні санітарних і 
фітосанітарних заходів — як на своїх власних територіях, так і при виконан-
ні вимог СФз тих країн, до яких вони експортують свої товари. тому члени 
Сот включили до угоди положення, які покликані допомоги країнам, що 
розвиваються, у виконання її вимог.

По-перше, такі країни отримали право на тимчасове звільнення від ви-
конання зобов’язань. у перші п’ять років після набуття угодою чинності 
звільнення поширювалося на всі найменш розвинені країни. вони мали 
право застосовувати до імпорту такі СФз, які не відповідали положенням 
угоди. Подібна норма діяла і для інших країн, що розвиваються, але термін 
її дії був обмежений двома роками (також після набуття угодою чинності). 
крім цього, інші країни, що розвиваються, отримували право на звільнен-
ня, тільки продемонструвавши, що виконанню угоди перешкоджає брак 
технічного досвіду, технічної інфраструктури чи ресурсів. Після закінчен-
ня цих термінів звільнення може надаватися країнам, що розвиваються, на 
їхню вимогу за рішенням комітету із санітарних та фітосанітарних заходів. 
таке звільнення має бути чітко визначеним та обмеженим у часі.

Врахування інтересів країн, що розвиваються

По-друге, учасники угоди повинні брати до уваги інтереси країн, що роз-
виваються, особливо найменш розвинених країн при розробці та застосу-
ванні санітарних та фітосанітарних заходів. зокрема у випадку запрова-
дження нових СФз щодо товарів, які є важливим предметом експорту для 
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країн, що розвиваються, країни-імпортери повинні розглянути можливість 
відтермінування запровадження цих СФз на довші терміни (за умови, що 
при цьому забезпечується належний рівень санітарного та фітосанітарного 
захисту) (див. частину 6.3.2 цього розділу щодо тривалості цих термінів). 
Члени Сот мають також сприяти участі країн, що розвиваються, у роботі 
міжнародних організацій.44 

крім цього, як уже зазначалося вище, при наданні технічної допомоги члени 
Сот мають вважати пріоритетом надання такої допомоги країнам, що роз-
виваються.45 A якщо цим країнам потрібні значні інвестиції для задоволення 
санітарних та фітосанітарних вимог країн-імпортерів, то останні зобов’язані 
розглянути можливість надання таких інвестицій як технічної допомоги.46

6.2.6 комітет із санітарних та фітосанітарних заходів

Загальні положення

угода про застосування СФз передбачає створення комітету із санітарних 
та фітосанітарних заходів, який є відкритим для всіх членів Сот (тобто, 
участь у роботі комітету є правом, а не обов’язком членів організації). рі-
шення комітету приймаються консенсусом.47 комітет із СФз має більш ши-
рокі функції, ніж комітет із тБт.

Проведення консультацій

По-перше, комітет із СФз служить платформою для консультацій між чле-
нами Сот. зокрема, він має заохочувати спеціальні консультації між краї-
нами з конкретних санітарних та фітосанітарних питань.

Сприяння гармонізації

По-друге, комітет із СФз виконує низку функцій, які стосуються гармо-
нізації. він має створити та підтримувати перелік міжнародних стандартів, 
інструкцій та рекомендацій, які стосуються СФз та мають значний вплив 

44 угода про застосування СФз, статті 10.1, 10.2, 10.4
45 угода про застосування СФз, стаття 9
46 угода про застосування СФз, стаття 9.2
47 угода про застосування СФз, стаття 12

на торгівлю. використовуючи цей перелік, комітет має відстежувати вико-
ристання зазначених документів членами Сот, у тому числі, збирати ін-
формацію про причини відмови від застосування цих документів. комітет 
також має підтримувати тісний зв’язок з організаціями-розробникам між-
народних стандартів, настанов та рекомендацій, у тому числі, звертатися до 
таких організацій з проханням вивчити окремі питання, які порушуються 
членами Сот. крім цього, комітет має надавати матеріальну підтримку на 
проведення технічних консультацій та досліджень з метою підвищення ін-
теграції між міжнародними і національними підходами до вдосконалення 
використання харчових домішок або встановлення допустимих рівнів за-
бруднювальних речовин у продуктах харчування, напоях чи кормах.

Інші функції

По-третє, як зазначалося вище, комітет із СФз уповноважений надавати 
країнам, що розвиваються, чітко визначені та обмежені в часі повні або 
часткові звільнення від зобов’язань за угодою. По-четверте, він має перегля-
дати дію і виконання угоди (обов’язково через три роки після набрання нею 
чинності, а потім — у міру необхідності). комітет може подавати до ради з 
торгівлі товарами пропозиції щодо внесення поправок до тексту угоди.

6.2.7 відповідальність за порушення угоди

як і інші договори Сот, угода про застосування СФз не передбачає існу-
вання централізованої системи контролю за виконанням угоди. якщо член 
Сот вважає, що інший член організації порушує угоду, він може вдатися до 
використання загального механізму вирішення суперечок Сот. цей поря-
док включає консультації, розгляд справи групою експертів, призначеною 
органом врегулювання суперечок Сот (овС), та розгляд справи апеля-
ційним органом Сот.

особливістю процесу вирішення суперечок у сфері СФз є право групи 
експертів, яка створюється овС для розгляду суперечки, отримати кон-
сультації щодо технічних питань у міжнародних організацій або створити 
консультативну групу технічних експертів. Члени Сот можуть також вико-
ристовувати механізми врегулювання суперечок, передбачені іншими між-
народними угодами, учасниками яких є такі члени Сот.48 

48 угода про застосування СФз, стаття 11
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6.3. дохійський раунд: сфз

6.3.1 хід виконання угоди

Після набуття чинності угодою про застосування СФз всі зазначені вище 
механізми почали працювати. зокрема, члени Сот створили механізм по-
відомлень (нотифікацій) про запропоновані та прийняті санітарні та фіто-
санітарні заходи, почали регулярні консультації в рамках комітету із СФз, а 
також використовували механізм врегулювання суперечок Сот для забез-
печення дотримання угоди.

Конкретні торговельні проблеми

головним предметом обговорення комітету із СФз були специфічні тор-
говельні занепокоєння (specific trade concerns, STC), які виникають у тор-
гівлі між членами Сот у сфері застосування угоди. у 1995–2014 роках 
члени Сот порушили 382 такі занепокоєння. 101 питання було виріше-
но повністю, 27 — частково. найбільше з порушених питань стосува-
лися безпечності продуктів харчування (69), застосування міжнародних 
стандартів або гармонізації (54), інфекцій, що передаються від тварин 
до людей (39), оцінки ризику (35), статусу територій щодо шкідників або 
хвороб (29), а також процедур контролю, інспекції та ухвалення (22). 
зокрема, предметом обговорення були випадки поширення коров’ячо-
го сказу (BSE), пташиного грипу, ящуру, різних хвороб рослин, а також 
шкідників (таких як плодових мушок). Порушені проблеми стосувалися 
переважно дії членів Сот, що є лідерами за розміром ввП. зокрема, рі-
шень ЄС стосувалися 78 проблем, СШа — 45, японії — 29, китаю — 25, 
австралії — 17 [4].

Нотифікації

у 1995–2014 роках члени Сот подали до Секретаріату організації 11  930 
звичайних нотифікацій, 1 629 термінових нотифікацій, та 4 237 доповнень 
та виправлень. у 2000-х роках частка нотифікацій, поданих країнами, що 
розвиваються, істотно зросла.

україна подала до Сот 36 звичайних нотифікацій, 70 термінових нотифіка-
цій та 22 доповнення й виправлення. з 2011 року відповідальним за подан-

ня нотифікацій, що стосуються СФз, є Міністерство економічного розвит-
ку й торгівлі україни, яке також займається підготовкою нотифікацій щодо 
технічних бар’єрів у торгівлі.

Вирішення суперечок

у 1995–2014 роках Сот зареєструвала 42 суперечки, предметом яких були 
зобов’язання за угодою про застосування СФз. Переважна більшість з них 
стосувалися зобов’язань за статтями 2 та 5 угоди, які встановлюють основні 
права та обов’язки сторін, а також правила оцінки ризику та визначення на-
лежного рівня санітарного та фітосанітарного захисту. зокрема, предметом 
суперечок між членами Сот стали питання, що стосуються наукового об-
ґрунтування СФз (у тому числі, те, що можна вважати достатнім науковим 
обґрунтуванням). апеляційний орган Сот визначив, що науковим обґрун-
туванням можуть бути висновки, які не підтримуються більшістю вчених. 
головне — щоб такі висновки були отримані за допомогою наукових мето-
дів (експериментів тощо), а використана методологія була відповідною до 
завдань дослідження [1].

22 суперечки були вирішені шляхом консультацій, у результаті рішення 
групи експертів або апеляційного органу. врегулювання решти суперечок 
було припинено або триває [3].

6.3.2 дохійський раунд переговорів соТ

Порядок денний Дохійського раунду у сфері ТБТ

Питання СФз розглядалися в ході дохійського раунду переговорів у рам-
ках Сот, хоча й не були серед головних тем раунду. у контексті санітарних 
та фітосанітарних заходів основну увагу на переговорах було присвячено 
уточненню деяких положень угоди про застосування СФз та допомозі кра-
їнам, що розвиваються. до порядку денного дохійського раунду були вклю-
чені, зокрема, такі питання:

	 визначення «розумного інтервалу» часу між оприлюдненням СФз 
та набуттям ними чинності;

	 визначення «довших термінів», які мають надаватися членам Сот, 
що розвиваються, іншими членами організації при прийнятті нових 
заходів;
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	 імплементація положень угоди про застосування СФз щодо ви-
знання еквівалентності;

	 надання допомоги найменш розвиненим країнам у виконанні угоди, 
а також у пристосуванні до вимог заходів тих країн, до яких вони 
експортують свої товари [5].

Визначення «розумного інтервалу» та «довших термінів»

рішенням міністерської конференції Сот у листопаді 2001 року було уточне-
но поняття «розумний інтервал» часу, який має проходити між прийняттям 
нормативного акту та набуттям цим актом чинності. такий інтервал має ста-
новити зазвичай не менше 6-ти місяців. Було також уточнено поняття «довші 
терміни», на які розвиненим країнам-імпортерам рекомендовано відкладати 
запровадження нових СФз для того, щоб дозволити країнам, що розвивають-
ся, пристосуватися до них. цей час має становити, зазвичай, також не менше 
6-ти місяців. крім цього, було наголошено, що потребує розробки процедура 
визнання еквівалентності санітарних та фітосанітарних заходів.

Допомога країнам, що розвиваються

Щоб збільшити допомогу країнам, що розвиваються, у пристосуванні до 
нових СФз, що запроваджуються в країнах-імпортерах, Сот ініціювала зо-
крема Програму сприяння розвитку стандартів та торгівлі (Standards and 
Trade Development Facility), у якій взяли участь також всесвітня організація 
охорони здоров’я (вооз), Продовольча та сільськогосподарська організа-
ція (FAO), всесвітня організація з охорони здоров’я тварин (OIE), «кодекс 
аліментаріус» та Світовий банк. з 2004 року в рамках програми було реалі-
зовано більше 60-ти проектів, які були покликані допомогти країнам у подо-
ланні перешкод для торгівлі, пов’язаних із СФз. Більше половини проектів 
було реалізовано в найменш розвинених країнах, а також в інших країнах 
із низьким рівнем доходів. Підтримку програмі надавали данія, ірландія, 
Європейський Союз, канада, нідерланди, німеччина, норвегія, тайвань, 
Сполучені Штати, Фінляндія, Швеція, Швейцарія та японія [2].

* * *

угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів є основним 
документом Сот, який регулює використання обмежень міжнародної тор-
гівлі, метою яких є (1) захист життя та здоров’я людей від загроз, пов’язаних 

з харчовими продуктами, а також (2) мінімізація іншої шкоди, яка пов’я-
зана з хворобами рослин і тварин та шкідниками. угода дозволяє кожній 
країні самостійно обирати рівень захисту, але забороняє використовувати 
це право для створення прихованих або необґрунтованих обмежень між-
народної торгівлі. зокрема, санітарні та фітосанітарні заходи мають ство-
рювати мінімальні перешкоди для торгівлі, бути науково обґрунтованими, 
застосовуватися послідовно та виключати необґрунтовану дискримінацію 
між країнами. важливою умовою дотримання цих принципів є прозорість 
та передбачуваність застосування СФз, яка забезпечується, зокрема, за 
допомогою публікації всіх документів загального характеру, які стосують-
ся таких заходів. крім цього, угода передбачає гармонізацію СФз у краї-
нах-членах Сот шляхом прийняття міжнародних стандартів, а також за 
допомогою визнання еквівалентності. наслідком застосування принципу 
недискримінації є те, що угода визначає засади політики членів Сот у сфері 
санітарного та фітосанітарного контролю не тільки в міжнародній торгівлі, 
але й на внутрішньому ринку.
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інші міжнародні домовленості, що стосуються сфз

угода про застосування СФз передбачає можливість усунення перешкод 
для торгівлі шляхом укладання угод між членами Сот. Предметом таких 
угод може бути, зокрема, визнання еквівалентності СФз, а також визнан-
ня зон із особливим статусом щодо шкідників або хвороб. водночас, до-
сягнення та реалізація таких домовленостей є більш складним завданням, 
ніж укладання та виконання подібних угод щодо тБт. це пов’язано з тим, 
що відмінності в системах санітарного та фітосанітарного захисту між кра-
їнами є більшими, ніж відмінності в системах технічного регулювання та 
стандартизації, а модернізація перших систем вимагає більших витрат, ніж 
удосконалення останніх.

у цьому розділі оглянуто основні види домовленостей щодо зниження 
бар’єрів для торгівлі, пов’язаних із застосуванням СФз. зокрема, про-
аналізовано практику використання різних видів міжнародних угод, 
а  також наведено приклади відповідних домовленостей між членами 
Сот. крім цього, у розділі оглянуті питання співпраці між членами Сот 
у  міжнародних організаціях, метою яких є розробка міжнародних стан-
дартів, інструкцій та рекомендацій у сфері санітарного та фітосанітар-
ного захисту.

7.1 міжнародні угоди

7.1.1 загальний огляд

Можливості для укладання угод

основні способи усунення перешкод для міжнародної торгівлі, пов’язаних 
із застосуванням СФз, є такими ж, як і способи усунення технічних бар’єрів 
у торгівлі. це (1) гармонізація заходів регулювання та (2) визнання екві-
валентності санітарних та фітосанітарних заходів. додатковим способом 
зниження перешкод, пов’язаних із застосуванням СФз, є визнання зон із 
особливим статусом щодо шкідників або хвороб.

домовленості між країнами, предметом яких є гармонізація законодавства, 
прямо не передбачені угодою про застосування СФз. угода лише вимагає 
від членів Сот базувати свої санітарні чи фітосанітарні заходи на міжна-
родних стандартах, інструкціях чи рекомендаціях, якщо такі існують. тому 
будь-які угоди між членами Сот щодо уніфікації їхніх систем санітарного 
та фітосанітарного захисту накладають на країни зобов’язання, які вихо-
дять за межі зобов’язань цих країн у рамках Сот. 

натомість визнання еквівалентності СФз є зобов’язанням країн-членів 
Сот. відповідне положення угоди про застосування СФз є більш жор-
стким, ніж аналогічне положення угоди про тБт: члени Сот зобов’язані 
визнавати еквівалентними санітарні та фітосанітарні заходи іншої краї-
ни-члена, якщо ця країна «об’єктивно продемонструє», що її заходи забез-
печують належний рівень санітарного та фітосанітарного захисту, тоді як 
угода про тБт вимагає від членів Сот лише «доброзичливо розглядати 
можливість прийняття як еквівалента технічних регламентів інших Членів 
Сот». Можливість визнання зон із особливим статусом щодо шкідників 
або хвороб також передбачена угодою про застосування СФз, проте угода 
не накладає на країни-члени Сот зобов’язань щодо визнання таких зон.

крім цього, угоди, спрямовані на зниження торговельних бар’єрів, можуть 
включати положення щодо збільшення прозорості при розробці та засто-
суванні заходів, надання технічної допомоги, створення спільних органів, а 
також щодо процедур вирішення суперечок.

Перешкоди для укладання та виконання угод

водночас реалізація можливостей щодо зниження торговельних перешкод 
є складною справою — складнішою, ніж виконання подібного завдання у 
сфері технічного регулювання. це пов’язано з тим, що відмінності в систе-
мах санітарного та фітосанітарного захисту різних країн є більшими, ніж 
розбіжності в системах технічного регулювання. відмінності у використан-
ні СФз обумовлені багатьма факторами — географічними, економічними, 
екологічними, інституційними, культурними та соціальними. наприклад, 
країна, територія якої є вільною від більшості видів шкідників, може мати 
жорсткі вимоги щодо карантину рослин (щоб не допустити проникнення та 
поширення шкідників), а для країни, у якій шкідників багато, такі заходи не 
є пріоритетними. населення країн із високим рівнем доходу звертає більше 
уваги на безпечність продуктів харчування, ніж населення країн із низьким 
рівнем доходів, де найбільшою проблемою в продовольчій сфері може бути 
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відсутність достатньої кількості продуктів харчування. тому перші країни 
часто мають розвинені системи контролю безпечності продовольства, які 
охоплюють усі стадії його виробництва, переробки, транспортування та 
розповсюдження (підхід «від ферми до столу»), а останні країни можуть 
обмежуватися контролем лише готової продукції. до того ж очевидно, що 
інституційний потенціал країн із високим рівнем доходів є вищим, ніж кра-
їн із низьким рівнем доходів [30].

у той же час, відмінності в системах технічного регулювання менше зале-
жать від місцевих умов. По-перше, характеристики продукції менше зале-
жать від кліматичних та інших природних факторів. По-друге, технології 
виробництва промислових товарів розробляються переважно в розвине-
них країнах (тобто, країнах із високим рівнем доходу). і виробництво в кра-
їнах, що розвиваються, базується значною мірою саме на таких технологіях. 
це полегшує визнання еквівалентності та гармонізацію вимог технічних 
регламентів та стандартів.

Практика застосування угод

зазначені вище фактори визначають наявну практику укладання та виконан-
ня міжнародних угод, які стосуються санітарних та фітосанітарних заходів. 
з одного боку, питання СФз є предметом багатьох домовленостей, до яких 
належать, зокрема, угоди про взаємне визнання, угоди про вільну торгівлю 
та угоди про митні союзи. кількість таких угод є співставною з числом угод, 
які стосуються тБт. з іншого боку, лише невелика частина з цих угод містить 
конкретні зобов’язання (наприклад, щодо визнання еквівалентності санітар-
них та фітосанітарних заходів) та виконується на практиці.

нижче детальніше розглянуто зміст домовленостей щодо зниження пере-
шкод для торгівлі, пов’язаних із СФз, особливості різних типів угод, а та-
кож практика укладання та виконання відповідних угод.

7.1.2 зміст угод

Визнання еквівалентності СФЗ

різні санітарні або фітосанітарні заходи можуть бути спрямовані на до-
сягнення однакової мети. якщо такі заходи застосовуються в різних краї-
нах-членах Сот, ці країни можуть домовитися про визнання заходів екві-

валентними. але визнання є можливим не завжди, а лише за низки умов. 
найважливішими серед них є такі: (1) різні заходи мають забезпечувати 
належний (однаковий чи достатній) рівень санітарного та фітосанітарного 
захисту; (2) учасники домовленості повинні забезпечувати ефективне за-
стосування цих заходів. останнє, у свою чергу, можливе за наявності необ-
хідної інфраструктури (лабораторій тощо), кваліфікованого персоналу та 
належних організаційних механізмів, що передбачають, зокрема, контроль 
ефективності застосування заходів.

домовленості про визнання еквівалентності можуть значно відрізнятися 
одна від одної за сферою діяльності. зокрема, їхнім предметом можуть бути:

	 окремі санітарні або фітосанітарні заходи, або їхні групи;
	 окремі товари або їхні групи;
	 окремі сектори економіки або їхні групи;
	 система санітарного та фітосанітарного захисту країни в цілому.

угоди можуть передбачати одностороннє або взаємне визнання еквівалент-
ності. результатом визнання еквівалентності може бути як зменшення, так і 
повне усунення перевірок при ввезенні певних товарів до країни-імпортера.

Визнання зон із особливим статусом щодо шкідників або хвороб

відповідно до угоди про застосування СФз санітарні та фітосанітарні захо-
ди мають бути адаптовані до особливостей району, з якого походить товар 
або для якого товар призначено. одним із способів адаптації є визначення 
територій, щодо яких застосовується особливий режим регулювання. до 
таких територій відносяться, зокрема:

	 зони, вільні від шкідників або хвороб;
	 зони з незначною присутністю шкідників або хвороб.49

Члени Сот можуть визнавати такі зони на території інших країн-членів 
організації. визнання може тягнути за собою скорочення перевірок това-
рів, що походять із зазначених зон. рішення про визнання зон із особливим 
статусом щодо шкідників або хвороб можуть доповнювати домовленості 
про еквівалентності СФз, а можуть становити предмет окремих угод.

49 визначення цих зон наведено у вікні 6.1 у розділі 6.
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Гармонізація СФЗ

гармонізація санітарних та фітосанітарних заходів, тобто встановлення та 
застосування спільних заходів, є альтернативною визнанню еквівалентно-
сті СФз. вона може відбуватися двома способами:

	 запровадження системи захисту однієї країни в іншій країні;
	 запровадження нової системи регулювання в країнах-учасниках.

Предметом гармонізації може бути як частина СФз, так і вся система сані-
тарного та фітосанітарного захисту. гармонізація забезпечує повне усунення 
бар’єрів, але є складним завданням з огляду на різницю в кліматичних та ін-
ших природних умовах, а також розбіжності в уявленнях про належний рі-
вень санітарного та фітосанітарного захисту. здійснення гармонізації може 
вимагати витрат, що значно перевищують витрати на підготовку до визнання 
еквівалентності. у багатьох випадках ці причини виключають можливість за-
стосування гармонізації як засобу усунення торговельних бар’єрів. 

Інші домовленості

угоди між країнами щодо СФз також можуть включати зобов’язання щодо 
підвищення прозорості при розробці та застосуванні заходів, формування 
спільних органів, визначення процедур вирішення суперечок та технічної 
допомоги (так само як і в угодах, що стосуються тБт). зміст цих положень 
є таким:

	 прозорість: домовленості можуть передбачати завчасне інформу-
вання про нові санітарні та фітосанітарні заходи, а також про зміни 
до них (додатково до інформування, яке здійснюється відповідно до 
угоди про застосування СФз);

	 спільні органи: сторони угод можуть створювати спільні органи 
для розвиту співпраці у сфері санітарного та фітосанітарного захи-
сту. такі органи можуть, зокрема, здійснювати моніторинг виконан-
ня угод між сторонами, а також готувати та приймати рішення про 
визнання еквівалентності СФз;

	 вирішення суперечок: угоди можуть передбачати проведення кон-
сультацій для розв’язання суперечок, що виникають між сторонами 
при застосуванні СФз. Процедури вирішення суперечок можуть та-
кож передбачати можливість звернення до груп експертів із метою 
отримання рекомендацій;

	 технічна допомога: одні країни можуть надавати іншим країнам до-
помогу в модернізації системи санітарного та фітосанітарного за-
хисту, зокрема в запровадженні міжнародних стандартів, посиленні 
інституцій, розвитку інфраструктури;

7.1.3 Типи угод

усунення перешкод для торгівлі, пов’язаних із застосуванням СФз, найчас-
тіше є предметом угод трьох типів. до них належать:

	 угода про визнання еквівалентності СФз (офіційно може мати іншу 
назву, наприклад, «меморандум про взаєморозуміння щодо визнан-
ня еквівалентності СФз»);

	 угода про зону вільної торгівлі;
	 угода про митний союз.

як можна зрозуміти з назви, метою угод першого типу є визнання еквіва-
лентності певних санітарних та фітосанітарних заходів. особливістю таких 
угод є те, що до них застосовується режим найбільшого сприяння. тобто, 
якщо будь-який член Сот доведе еквівалентність своїх процедур оцінки 
відповідності тим процедурам, які використовують учасники угоди, ці учас-
ники мають поширити дію угоди на такого члена Сот (навіть без укладан-
ня додаткової угоди з ним).

зміст угод про вільну торгівлю та угод про створення митних союзів у ча-
стині, що стосується СФз, як правило, є більш широким. такі угоди можуть 
включати положення про визнання еквівалентності, визнання зон із осо-
бливим статусом щодо шкідників або хвороб, гармонізацію СФз, а також 
інші положення. на зазначені угоди не поширюється режим найбільшого 
сприяння, тобто домовленості щодо визнання еквівалентності не можуть 
бути поширені на інші країни в обхід загального порядку.

угоди всіх типів укладаються урядами або урядовими установами, оскільки 
останні відіграють головну роль у запровадженні та застосуванні СФз.

визнання зон із особливим статусом щодо шкідників або хвороб може від-
буватися в результаті переговорів без укладання угод. у такому випадку 
країна-експортер звертається до країни-імпортера з відповідним прохан-
ням, остання розглядає це звернення й після необхідних консультацій та 
інспекцій може прийняти схвальне рішення.
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7.1.4 Практика застосування

Угоди про взаємне визнання

визнання еквівалентності санітарних та фітосанітарних заходів було пред-
метом особливої уваги Сот. у 2004 році комітет із СФз ухвалив низку ре-
комендацій щодо процедури та умов визнання [35, 37]. власні рекомендації 
більш технічного характеру розробили також провідні міжнародні орга-
нізації, що займаються розробкою продовольчих стандартів — комісія з 
«кодекс аліментаріус» [2, 3], Секретаріат Міжнародної конвенції із захисту 
рослин (IPSM 1 та IPSM 24) [11] та Міжнародне епізоотичне бюро (кодекс 
здоров’я наземних тварин, розділи 5.3.2-5.3.6) [21].

але процес визнання еквівалентності йшов дуже повільно. Станом на початок 
2015 року до Сот було надіслано лише дві нотифікації про відповідні рішення. 
у 2007 році Панама повідомила Сот, що визнаватиме санітарні та фітосані-
тарні заходи СШа стосовно всіх видів м’яса та всіх продуктів харчування, які 
є результатом переробки. у 2008 подібну нотифікацію надіслала домінікан-
ська республіка (у ній визнання еквівалентності обмежувалося яловичиною, 
свининою та м’ясом птиці зі СШа) [34]. комітет із СФз визнав, що деякі чле-
ни Сот відмовляються надсилати нотифікації про визнання еквівалентності, 
хоча неофіційно підтверджують існування відповідних угод. Причиною цього 
є прагнення країн-учасників угод уникнути поширення дії цих угод на інших 
членів Сот (відповідно до принципу режиму найбільшого сприяння). у бага-
тьох випадках в угодах формально не йдеться про визнання еквівалентності 
(а іноді навіть не використовуються слово «еквівалентність»), хоча за своїм 
змістом документи належать до угод про визнання еквівалентності [38].

до відомих угод про визнання еквівалентності СФз належать:

	 угоди, які укладені канадою з низкою країн та стосуються море-
продуктів. такі угоди укладені канадою з австралією, еквадором, 
індонезією, ісландією, новою зеландією, таїландом, Філіппінами, 
Чилі та японією. вони передбачають взаємне або одностороннє ви-
знання сертифікатів відповідності продукції, виданих країною-екс-
портером, вимогам країни-імпортера (у випадку одностороннього 
визнання мова йде про визнання канадою сертифікатів, випущених 
країною-експортером) [1];

	 угоди, укладені ЄС із низкою країн щодо співробітництва у сфері 
санітарного та фітосанітарного захисту (зокрема з канадою, колум-
бією, Мексикою, новою зеландією, Перу, СШа, Чилі, Швейцарією). 

Частина цих угод передбачає визнання еквівалентності СФз (хоча, 
у свою чергу, деякі угоди мають лише рамковий характер) [9];

Практика укладання рамкових угод про визнання еквівалентності СФз, 
які мають доповнюватися секторальними угодами, є поширеною. до таких 
угод відноситься також угода про взаємне визнання еквівалентності СФз, 
підписана в рамах азійсько-тихоокеанського економічного співробітни-
цтва (APEC Food MRA) [32].

Регіональні торговельні угоди

Санітарні та фітосанітарні заходи є предметом більшості регіональних тор-
говельних угод. Станом на березень 2015 року були чинними 228 регіональ-
них торговельних угод (17 із них були угодами про митні союзи, а 221 — 
угодами про вільну торгівлю). Більше половини з них містили положення, 
які стосувалися санітарних та фітосанітарних заходів (6 угод про митні со-
юзи та 119 угод про вільну торгівлю) [36].

водночас, основна частина таких угод обмежувалася лише зобов’язаннями 
загального характеру. за результатами дослідження Х. віттікала, такий ха-
рактер мали положення щодо СФз у 73-х із проаналізованих 126-ти угод 
[33]. такі угоди зазвичай підтверджували зобов’язання сторін відповідно до 
угоди про застосування СФз, а також містили положення рекомендаційно-
го характеру. наприклад, учасники угод включали до угод положення, згід-
но з яким вони «погоджуються сприяти» зниженню торговельних бар’єрів, 
пов’язаних із СФз, чи висловлювали думку, що таке сприяння є доцільним.

інші 53 угоди передбачали більш конкретні зобов’язання щодо усунення 
перешкод для торгівлі. зокрема, 44 угоди містили положення щодо гармо-
нізації СФз, 39 — щодо визнання еквівалентності заходів, 24 — щодо ви-
знання регіональних умов (див. таблицю 7.1). Більшість угод, у яких ішлося 
про гармонізацію законодавства, передбачали здійснення гармонізації на 
основі іншій, ніж міжнародні стандарти, зокрема, на базі стандартів, при-
йнятих регіональними організаціями, або не зазначали джерела спільних 
стандартів. Що стосується положень щодо спільних органів у сфері СФз 
(спільних комітетів, спільних робочих груп, експертних груп), то за двома 
винятками такі положення містилися в угодах, укладених за участю розви-
нених країн (або між такими країнами, або між розвинутими країнами та 
країнами, що розвиваються).
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Таблиця 7.1 зміст положень регіональних торговельних угод щодо сфз

Тема
кількість угод, в 
яких є відповідні 

положення

визнання еквівалентності 39

визнання регіональних умов 24

гармонізація 44

Прозорість (додатково до зобов’язань за угодою про 
застосування СФз) 40

Спільні органи 59

консультації та вирішення суперечок у сфері СФз 51

технічна допомога та співпраця 41

Процедури контролю, інспекції та ухвалення 26

оцінка ризику 15

Спеціальний та диференційний режим для країн, що 
розвиваються 0

джерело: Vittikala H. SPS and Regional Trade Agreements [33].

Домовленості про визнання зон із особливим статусом щодо шкідників 
або хвороб

як уже зазначалося, визнання зон, вільних від шкідників або хвороб, а також 
зон із незначною присутністю шкідників або хвороб часто відбувається без 
укладання угод між країнами. для прикладу можна навести рішення інспек-
ційної служби з питань здоров’я тварин та рослин щодо визнання шістьох 
штатів та територій австралії вільними від Середземноморської плодової 
мухи, а одного штату — вільного від квінслендської плодової мухи [31]. По-
відомлення членів Сот та міжнародних організацій щодо визнання зон із 
особливим статусом щодо шкідників або хвороб, а також щодо втрати такого 
статусу узагальнюються в спеціальному щорічному звіті, який готується Се-
кретаріатом комітету Сот із санітарних та фітосанітарних заходів.50

50 звіт за 2009–2011 роки має індекс G/SPS/GEN/1134, звіт за січень 2012-березнь 2013 
року — G/SPS/GEN/1245, звіт за квітень 2013-березнь 2014 року — G/SPS/GEN/1333.

7.1.5 рекомендації щодо укладання угод

за результатами аналізу практики укладання та застосування угод, предме-
том яких є визнання еквівалентності, норвезькі дослідники Ф. веггеланд та 
к. елвестад сформулювали кілька рекомендацій, дотримання яких сприя-
тиме успішному досягненню та реалізації відповідних домовленостей [32]. 
ці рекомендації можна також використати при укладанні угод про гармо-
нізацію СФз. отже, умовами успішного співробітництва між країнами, 
спрямованого на зниження бар’єрів у торгівлі, пов’язаних із СФз, є:

	 проведення аналізу витрат та вигод перед початком переговорів. 
з одного боку, визнання еквівалентності (так само як і гармоніза-
ція) СФз дозволяють усунути частину перешкод для торгівлі. але, 
з іншого боку, процес визнання або гармонізації є складним та три-
валим. тому укладання відповідних угод є доцільним, тільки якщо 
(1) обсяг торгівлі відповідним товаром є достатньо великим, (2) 
укладання угоди усуне серйозну проблему в торгівлі між країнами й 
тому матиме відчутний позитивний економічний ефект. обов’язко-
во мають бути розглянуті альтернативні рішення;

	 вивчення сумісності систем санітарного та фітосанітарного захисту 
країн-потенційних учасників угоди (зокрема, законодавства, тех-
нічної інфраструктури, кваліфікації персоналу, організаційних ме-
ханізмів). це дозволить отримати уявлення про оптимальний спосіб 
усунення бар’єрів, а також про можливу тривалість цього процесу;

	 визначення інтересів усіх зацікавлених осіб (урядів, працівників 
відповідних урядових органів, керівників підприємств). Підтримка 
з боку цих осіб є важливою для успішного завершення процесу пе-
реговорів;

	 визначення сфери дії домовленості про визнання еквівалентності 
або гармонізацію СФз. зокрема, базова угода може мати рамковий 
характер, передбачаючи можливість додаткового укладання угод, 
що стосуються конкретних заходів чи товарів. це дозволить почати 
визнання еквівалентності з найменш складних елементів санітарно-
го й фітосанітарного захисту;

	 посилення інституційної спроможності та зміцнення довіри між 
сторонами домовленості (шляхом обміну інформацією та персона-
лом, взаємного навчання, візитів);

	 постійної корекції процесу визнання еквівалентності чи гармоніза-
ції з урахуванням отриманого досвіду.
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7.2 міжнародні організації

7.2.1 Уповноважені організації

як зазначалося вище, члени Сот зобов’язані базувати свої санітарні та 
фітосанітарні заходи на міжнародних стандартах, інструкціях та рекомен-
даціях. відповідно до угоди про застосування СФз такі документи мають 
розроблятися трьома структурами — комісією з «кодекс аліментаріус», 
Міжнародним епізоотичним бюро, а також міжнародними та регіональни-
ми організаціями, що діють у рамках Міжнародної конвенції із захисту рос-
лин. Перша з них відповідальна за розробку відповідних документів у сфері 
безпеки продуктів харчування, друга — у сфері охорони здоров’я тварин та 
запобігання зоонозам,51 а третя — у сфері охорони здоров’я рослин. власне 
тільки документи, прийняті цими організаціями, можуть мати статус між-
народних стандартів, інструкцій та рекомендацій у розумінні угоди про 
СФз у зазначених сферах. документи, прийняті іншими організаціями, мо-
жуть отримати такий статус, тільки якщо вони стосуються інших питань.

Члени Сот у межах своїх можливостей мають брати найповнішу участь 
у роботі зазначених організацій. нижче міститься короткий огляд діяль-
ності комісії з «кодекс аліментаріус», Міжнародного епізоотичного бюро, 
а також організацій, що діють у рамках Міжнародної конвенції із захисту 
рослин.

7.2.2 комісія з «кодекс аліментаріус»

Загальна характеристика

комісія з «кодекс аліментаріус» (Codex Alimentarius Commission, CAC) є ос-
новною міжнародною організацією, яка займається розробкою стандартів 
на продукти харчування. вона була створена в 1963 році за рішенням Про-
довольчої та сільськогосподарської організації оон (Фао) і всесвітньої 
організації охорони здоров’я (вооз). Метою комісії є розробка стандар-
тів, які забезпечують захист здоров’я споживачів та добросовісну практику 
торгівлі продовольством [4]. збірник стандартів та інших документів, при-
йнятих комісією, має назву «кодекс аліментаруіс» (з лат. «продовольчий 
кодекс» або «книга про продовольство»).

51 інфекційні захворювання, що передаються від тварин до людини.

Членами комісії з «кодекс аліментаріус» є 185 країн та Європейський Союз. 
крім цього, 229 організацій мають статус спостерігачів у комісії, у тому чис-
лі, 52 міжурядові організації, 161 неурядова організація та 16 організацій, 
що входять до структури оон [5]. Секретаріат комісії з «кодекс алімен-
таріус» працює в римі (італія) [7]. україну в комісії «кодекс аліментаріус» 
представляє національна комісія україни з кодексу аліментаріус, консуль-
тативно-дорадчий орган, який займається розробкою норм, що стосуються 
безпечності та якості харчових продуктів, а також процедур перевірок на 
відповідність цим нормам.52

Розробка стандартів

Станом на березень 2015 року роботу над створенням та оновленням стан-
дартів у складі комісії здійснювали 25 спеціалізованих комітетів та інших 
структур. кожен комітет був відповідальним за певну сферу (харчові добав-
ки, харчова гігієна, системи інспекції та сертифікації при імпорті та експор-
ті харчових продуктів тощо), за певну групу продовольчих товарів (продук-
ти із зернових та бобових культур, риба та рибопродукти, свіжі фрукти та 
овочі тощо) або за певний регіон (африка, Європа тощо) [8]. Станом на за-
значену дату перелік прийнятих комісією з «кодекс аліментаріус» чинних 
документів включав 339 стандартів, інструкцій та інших документів (у тому 
числі 213 стандартів, 72 інструкції, 49 кодексів практики, 1 перелік гранич-
но допустимих рівнів та 4 інші документи) [6].

водночас не всі документи, прийняті комісією з «кодекс аліментаріус», ма-
ють статус міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій у розумін-
ні угоди про застосування СФз. до останніх належать тільки документи, 
які стосуються:

	 харчових добавок;
	 забруднювальних речовин;
	 залишків ветеринарних препаратів і пестицидів;
	методів аналізу й вибіркового контролю;
	 норм гігієни.53

52 закон україни  №771/97-вр «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23 груд-
ня 1997 року, стаття 8;
Постанова кабінету Міністрів україни №903 «Питання національної комісії україни з ко-
дексу аліментаріус» від 3 липня 2006 року.
53 угода про застосування СФз, додаток A, пункт 3 (a).
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7.2.3 міжнародне епізоотичне бюро

Загальна характеристика

Створене в 1924 році, Міжнародне епізоотичне бюро (МеБ) (Office 
International des Epizooties, OIE)54 є провідною міжнародною організацією, 
метою якої є поліпшення здоров’я тварин. МеБ не лише розробляє стан-
дарти в цій сфері, але й збирає та оприлюднює інформацію щодо поширен-
ня хвороб тварин, збирає та поширює ветеринарну наукову інформацію, а 
також надає технічну допомогу країнам-членам. Станом на початок 2015 
року членами МеБ були 180 країн та територій. до числа членів організації 
входить і україна (яку представляє державна ветеринарна та фітосанітар-
на служба україни) [22, 23, 25]. Штаб-квартира МеБ знаходиться в Парижі 
(Франція), організація має також 13 регіональних представництв на п’яти 
континентах [27].

Розробка стандартів

робота МеБ із розробки стандартів побудована іншим чином, ніж робота 
комісії з «кодекс аліментаріус». МеБ не ухвалює стандарти як окремі доку-
менти. основні норми, що розробляються організацією, містяться в чоти-
рьох документах:

	кодекс здоров’я наземних тварин (Terrestrial Animal Health Code);
	кодекс здоров’я водних тварин (Aquatic Animal Health Code);
	Посібник із діагностичних тестів та вакцин для наземних тварин 

(Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals
	  Посібник із діагностики тестів водних тварин (Manual of Diagnostic 

Tests for Aquatic Animals)|

Перший та третій документи описують норми та заходи, спрямовані на за-
безпечення санітарної безпеки міжнародної торгівлі наземними тваринами 
(ссавцями, птахами та бджолами), а також товарами, що походять від цих 
тварин. другий та четвертий документи встановлюють стандарти та тестові 
процедури, метою яких є поліпшення здоров’я водних тварин (земновод-
них, ракоподібних, риб та молюсків) та визначення правил поводження з 
вирощуваними рибами, включаючи стандарти для забезпечення безпеч-

54 у 2003 році було перейменовано у всесвітню організацію охорони здоров’я тварин 
(World Organization for Animal Health), але зберегло стару скорочену назву — МеБ (OIE).

ної міжнародної торгівлі. кодекси та посібники регулярно оновлюються з 
урахуванням нової наукової інформації. крім цих чотирьох документів, рі-
шення МеБ містяться також у резолюціях всесвітньої асамблеї організації 
[18-21, 24].

розробку та прийняття зазначених кодексів та посібників здійснюють чо-
тири спеціалізовані комісії МеБ: (1) комісія зі стандартів здоров’я назем-
них тварин, (2) наукова комісія з хвороб тварин, (3) комісія з біологічних 
стандартів та (4) комісія зі стандартів здоров’я водних тварин. Перші три 
з них відповідають за підготовку документів, які стосуються наземних тва-
рин, четверта — документів, які стосуються водних тварин [29]. крім цього, 
МеБ має п’ять окремих регіональних комісій (сфера діяльності яких охо-
плює відповідно африку, америку, Близький Схід, Європу, а також азію, 
далекий Схід та океанію) [26]. МеБ залучає до своєї роботи науковців та 
практиків з усього світу. у 2014 році до глобальної мережі МеБ входили 247 
лабораторій з 38-ми країн та 49 наукових центрів з 26-ти країн [28].

7.2.4 міжнародна конвенція із захисту рослин

Загальна характеристика

Міжнародна конвенції із захисту рослин (Мкзр) (International Plant 
Protection Convention, IPPC) — це багатостороння міждержавна угода, яка 
була підписана в 1951 році під егідою Продовольчої та сільськогосподар-
ської організації оон. Метою конвенції є розвиток ефективної міжнарод-
ної взаємодії, спрямованої на запобігання проникненню та поширенню 
шкідників, що вражають рослини та рослинницьку продукцію. дія конвен-
ції поширюється не лише на агропромислові товари, але й на дикі рослини 
та ліси. Мкзр визначає, зокрема, правила фітосанітарної сертифікації при 
експорті, правила встановлення фітосанітарних вимог при імпорті, а також 
процес розробки стандартів у сфері захисту рослин. остання редакція кон-
венції була підписана в 1997 році [10, 13, 16].

Станом на початок 2015 року учасниками конвенції були 180 країн та тери-
торій, а також Європейський Союз [17]. до числа учасників входить і укра-
їна (так само, як і в МеБ, її представляє державна ветеринарна та фітосані-
тарна служба україни). Секретаріат Мкзр працює в римі (італія).
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Організації, що діють у рамках конвенції

для виконання конвенції її учасники створили низку організацій. основ-
ною з них є комісія з фітосанітарних заходів (Commission on Phytosanitary 
Measures, CPM), яка є головним керівним органом конвенції. крім цього, у 
рамках конвенції працює низка регіональних організацій із захисту рослин 
[17]. до них належать:

	 у Європі та на Близькому Сході:
 ‒ Європейська та середземноморська організація із захи-

сту рослин (European and Mediterranean Plant Protection 
Organization, EPPO);

 ‒ Близькосхідна організація із захисту рослин (European and 
Mediterranean Plant Protection Organization, EPPO);

	 в африці:
 ‒ Міжафриканська фітосанітарна рада (Inter-African 

Phytosanitary Council, IAPSC)

	 у Північній америці:
 ‒ Північноамериканська організація із захисту рослин (North 

American Plant Protection Organization, NAPPO);

	 у Південній та центральній америці:
 ‒ андське співтовариство (Comunidad Andina, CA);
 ‒ комітет здоров’я рослин Південного конусу (Comite de 

Sanidad Vegetal del Cono Sur, COSAVE);
 ‒ Міжнародна регіональна організація здоров’я тварин та рос-

лин (Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, 
OIRSA);

	 на далекому Сході та в тихоокеанському регіоні:
 ‒ азійська та тихоокеанська комісія із захисту рослин (Asia 

and Pacific Plant Protection Commission, APPPC);
 ‒ тихоокеанська організація із захисту рослин (Pacific Plant 

Protection Organization, PPPO).

ці організації здійснюють діяльність у трьох напрямах: (1) розробка та 
впровадження спільних стандартів та процедур, метою яких є захист рос-
лин та рослинницької продукції від шкідників, (2) обмін інформацією між 
країнами щодо вимог до такої продукції при експорті та імпорті, статусу 

певних організмів як шкідників та переліку карантинних об’єктів, а також 
(3) технічна допомога країнам, що розвиваються [14, 16].

Розробка стандартів

Процедура розробки та прийняття стандартів у рамках конвенції є такою. 
розробку нових або внесення змін до наявних стандартів ініціюють краї-
ни-учасники конвенції, регіональні організації із захисту рослин або між-
народні організації. вони подають відповідні пропозиції до Секретаріату 
конвенції. якщо певна пропозиція дістала схвальний відгук комітету зі 
стандартів (спеціалізованого органу, створеного комісією з фітосанітарних 
заходів), комісія включає запропонований стандарт до переліку розроблю-
ваних стандартів. Безпосередньо розробку окремого стандарту здійснює 
спеціально створена для цього експертна робоча група, що складається з 
представників країн-учасників конвенції, які висловили зацікавленість 
у цьому. група готує проект стандарту, консультуючись із тими учасниками 
конвенції, які не представлені в групі. коли група завершує розробку про-
екту, його розглядає комітет зі стандартів. якщо його рішення є схвальним, 
проект виноситься на розгляд комісії з фітосанітарних заходів, яка й здійс-
нює остаточне прийняття проекту.

Стандарти, ухвалені комісією, мають назву Міжнародні стандарти з фіто-
санітарних заходів (International Standards for Phytosanitary Measures, ISPM). 
Станом на початок 2015 року комісія прийняла 36 стандартів, кожному 
з яких наданий порядковий номер за принципом послідовної нумерації 
(від ISPM 1 до ISPM 36). Предметом стандартів є, зокрема:

	методи проведення санітарних та фітосанітарних інспекцій;
	 процедури обстеження та моніторингу щодо шкідників;
	 правила аналіз ризику;
	 процедури при здійсненні імпорту, у тому числі, карантину;
	 правила фітосанітарної сертифікації (зображення затверджених фі-

тосанітарних сертифікатів для експорту та для реекспорту наведені 
в додатку д7 до цього розділу) [12, 15].

* * *

Співробітництво між країнами-членами Сот, спрямоване на зниження 
бар’єрів у взаємній торгівлі, є предметом двосторонніх та багатосторон-
ніх угод між країнами-членами Сот. основними угодами, до яких вклю-
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чаються відповідні положення, є угоди про визнання еквівалентності са-
нітарних та фітосанітарних заходів, а також регіональні торговельні угоди. 
Предметом останніх може бути як визнання еквівалентності СФз, так й 
інші способи усунення торговельних бар’єрів, зокрема, гармонізація СФз 
та збільшення прозорості в застосуванні цих заходів. водночас, значна 
частина зазначених угод містить лише загальні чи рамкові зобов’язання у 
відповідній сфері. це пов’язано із суттєвими відмінностями в системах са-
нітарного та фітосанітарного захисту різних країн, що обумовлено геогра-
фічними, економічними, інституційними, культурними та іншими факто-
рами. крім міжнародних угод, важливим напрямком співробітництва між 
країнами-членами Сот, спрямованим на гармонізацію СФз, є розробка 
міжнародних стандартів, що здійснюється в рамках визначених Сот між-
народних організацій.
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розділ 8. 

належна регуляторна практика

належна регуляторна практика (нрП) — це сукупність принципів та про-
цедур, урядових інститутів, що ефективно забезпечують відповідність нор-
мативно-правових актів вимогам економічної обґрунтованості та узгодже-
ності з інтересами суспільства. 

завданням цього розділу є огляд застосування принципів такої практики 
у сферах технічного регулювання й санітарного та фітосанітарного захисту.

8.1 Технічне регулювання

8.1.1 кодекс доброчинної практики

Загальна характеристика

угода про технічні бар’єри в торгівлі має особливу частину — кодекс добро-
чинної практики з розробки, прийняття та застосування стандартів (Сode 
of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards) [3]. 
цей кодекс встановлює принципи та правила, яких мають дотримуватись 
органи стандартизації (міжнародні, регіональні та національні). у додатку 
8д наводиться повний текст кодексу, але, зважаючи на важливість цього до-
кумента, ми викладемо його основні положення та коментарі до них у тек-
сті цього розділу.

основні принципи нрП є такими:

	 прозорість та відкритість прийняття регуляторних рішень;
	 недискримінація;
	 уникнення необґрунтованих обмежень торгівлі;
	 використання узгоджених на міжнародному рівні стандартів;
	 висока якість технічного регулювання;
	 визнання еквівалентності заходів технічного регулювання інших 

країн;
	 належна координація регуляторних дій урядових структур та ціліс-

ність регулювання.

Положення щодо мінімізації перешкод для торгівлі

Уникнення непотрібних перешкод у торгівлі. орган стандартизації забез-
печує, щоб стандарти не розроблялися, не приймалися і не застосовувалися 
з наміром створення невиправданих перешкод для міжнародної торгівлі.

експлуатаційні характеристики як основа стандартів. у випадках, коли 
це є придатним, органи стандартизації визначають стандарти, ґрунтуючись 
на експлуатаційних характеристиках продукту, а не на його конструктив-
них чи описових характеристиках.

Положення щодо недискримінації

національний режим та режим найбільшого сприяння. органи стан-
дартизації надають продукції, що походить з території будь-якого іншого 
члена Сот, режим, не менш сприятливий, ніж той, що надається подібній 
продукції вітчизняного походження та подібній продукції, що походить із 
будь-якої іншої країни.

Положення щодо гармонізації регулювання

використання міжнародних стандартів. органи стандартизації мають 
використовувати чинні міжнародні стандарти (або міжнародні стандарти, 
розробка яких завершується) як основу для стандартів, які вони розробля-
ють, за винятком випадків, коли такі міжнародні стандарти або відповідні 
їхні частини були б неефективними або неналежними.

міжнародне співробітництво в сфері розробки стандартів. із метою 
гармонізації стандартів національні органи стандартизації беруть участь 
у розробці відповідними міжнародними органами міжнародних стандартів 
стосовно того предмета, щодо якого національні органи стандартизації вже 
прийняли або мають намір прийняти стандарти.

членство в міжнародних організаціях. національний орган, що є членом 
іСо/Мек, докладає всіх зусиль для того, щоб стати членом іСонет або 
призначити інший орган, що буде членом іСонет, а також для того, щоб 
отримати найповніший тип членства, можливий для члена іСонет. інші 
органи з питань стандартизації докладають усіх зусиль для досягнення асо-
ціації з членом іСонет.
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координація дій органів, що займаються стандартизацією. органи стан-
дартизації відповідної країни докладають усіх зусиль для уникнення дублю-
вання або перетину своєї роботи з роботою інших національних органів 
стандартизації або з роботою відповідних міжнародних чи регіональних ор-
ганів стандартизації. вони також докладають усіх зусиль для досягнення на 
національній основі консенсусу стосовно стандартів, які вони розробляють.

Положення щодо прозорості

Планування та прозорість процесу стандартизації. Принаймні кожні шість 
місяців орган стандартизації публікує робочу програму, у якій містяться його 
назва та адреса, стандарти, які він наразі розробляє, а також стандарти, які він 
прийняв за попередній період. Стандарт уважається як такий, що знаходиться 
в стадії розробки, із того моменту, коли прийнято рішення про його розробку, 
і до того часу, коли цей стандарт прийнято. назви конкретних проектів стан-
дартів надаються на запит англійською, німецькою чи іспанською мовами. 
Повідомлення про наявність робочої програми публікується в національному 
або, залежно від обставин, регіональному виданні зі стандартизації.

у робочій програмі відповідно до правил іСонет для кожного стандар-
ту вказується класифікація за предметом стандартизації, стадією, на якій 
знаходиться процес розробки стандарту, а також за посиланням на будь-
які міжнародні стандарти, які взято за основу. не пізніше, ніж на момент 
публікації своєї робочої програми, орган стандартизації повідомляє про її 
наявність інформаційному центру іСо/Мек у Женеві.

Повідомлення містить назву та адресу органу стандартизації, назву та но-
мер видання, у якому опубліковано робочу програму, період, до якого за-
стосовується робоча програма, ціна видання (якщо така існує), а також 
інформація про те, де та коли його можна отримати. Повідомлення може 
бути надіслано безпосередньо до інформаційного центру іСо/Мек або, що 
бажано, через відповідний національний орган, що є членом іСонет, чи, 
у разі необхідності, через міжнародний філіал іСонет.

Попереднє обговорення стандарту. Перед прийняттям стандарту орган 
стандартизації надає період часу, тривалість якого становить принаймні 60 
днів, для подання зауважень до проекту стандарту зацікавленими сторона-
ми. Проте цей період часу може бути скорочено у випадках, коли виника-
ють або можуть виникнути загрози для безпеки, здоров’я людей, тварин, 
рослин або для навколишнього середовища. орган стандартизації повинен 

не пізніше, ніж на початку періоду часу для подання зауважень, опубліку-
вати повідомлення про такий період часу та зазначити настільки, наскільки 
це можливо, чи відхиляється проект стандарту від відповідного міжнарод-
ного стандарту.

надання інформації про стандарт. на запит будь-якої зацікавленої сто-
рони орган стандартизації оперативно надає або розпоряджається надати 
копію проекту стандарту, який він представив для зауважень. Будь-яка 
платня, що стягується за таку послугу, є однаковою для іноземних та вітчиз-
няних сторін (за винятком фактичних видатків на доставку).

Урахування зауважень та відповіді на них. у процесі розробки стандарту 
орган стандартизації враховує ті зауваження, які було отримано протягом 
періоду часу для подання зауважень. якщо це вимагається, на зауваження, 
отримані через органи стандартизації, які прийняли кодекс доброчинної 
практики, відповідь має надаватися якомога швидше. відповідь повинна 
містити пояснення того, чому є необхідним відхилення від відповідного 
міжнародного стандарту.

оперативне оприлюднення стандарту. відразу після прийняття стандарту 
він повинен бути оперативно опублікований.

консультації щодо функціонування кодексу. орган стандартизації до-
брозичливо ставиться до консультацій, які стосуються заяв щодо функціо-
нування кодексу доброчинної практики, які подаються органами стандар-
тизації, що прийняли цей кодекс, і надає для цього відповідні можливості. 
орган стандартизації докладає належних зусиль для задоволення будь-яких 
скарг.

8.1.2 рекомендації комітету з ТбТ

Принципи НРП

Створений відповідно до угоди про тБт комітет із технічних бар’єрів у 
торгівлі визначив приблизний (але не вичерпний) перелік добровільних 
механізмів і пов’язаних із ними принципів нрП, якими мають керуватися 
країни-члени Сот у процесі ефективної імплементації угоди про технічні 
бар’єри в торгівлі на кожному етапі регуляторного циклу. до цих принципів 
та механізмів належать:
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	 прозорість та механізми проведення консультацій із громадськістю;
	механізми оцінки варіантів політики, у тому числі, необхідності ре-

гулювання (наприклад, оцінки впливу різних варіантів регулюван-
ня, у тому числі, шляхом використання інструментів оцінки регуля-
торного впливу (regulatory impact assessment));

	 внутрішні (національні) механізми координації;
	 підходи до мінімізації регуляторного навантаження на економічних 

операторів;
	механізми запровадження та механізми правозастосування (на-

приклад, механізми практичного, своєчасного та інформативного 
управління з метою забезпечення дотримання відповідних пра-
вил);

	механізми перегляду чинних технічних регламентів та процедур 
оцінки відповідності (наприклад, механізми оцінки ефективності 
та адекватності чинних заходів, у тому числі, із метою визначення 
необхідності внесення поправок, спрощення чи можливого скасу-
вання заходів);

	механізми врахування особливих потреб країн, що розвиваються, 
у  сфері економічного розвитку, торгівлі та фінансів у частині підго-
товки та застосування заходів із тим, щоб вони не створювали зайвих 
перешкод для експорту з країн-членів Сот, що розвиваються [1].

Принципи розробки міжнародних стандартів

у 2000 році комітет із технічних бар’єрів у торгівлі прийняв рішення щодо 
принципів розробки міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій 
відповідно до статей 5, 6 та додатку 3 до угоди про технічні бар’єри в тор-
гівлі. цим рішенням було визначено шість принципів, яких рекомендова-
но дотримуватися при розробці міжнародних стандартів. водночас їх та-
кож рекомендовано враховувати й при розробці національних стандартів. 
ці принципи наведено нижче.

1. Прозорість. цей принцип вимагає, щоб уся істотна інформація про по-
точні програми роботи в галузі стандартизації та про пропозиції щодо за-
провадження нових і зміни чинних стандартів, інструкцій та рекомендацій, 
а також відповідні остаточні рішення були легко доступними щонайменше 
для всіх зацікавлених сторін на території всіх членів Сот. Процедури до-
ступу мають бути встановлені таким чином, щоб зацікавлені сторони мали 
час та можливість надати відповідні письмові коментарі.

2. відкритість. Членство в міжнародному органі зі стандартизації повинно 
бути відкритим на недискримінаційній основі для відповідних органів при-
наймні всіх членів Сот. це забезпечуватиме відкритість без будь-якої дис-
кримінації для участі членів Сот як на етапі розробки політики, так і на кож-
ному етапі розробки стандартів. При цьому країнам, що розвиваються, які 
зацікавлені в конкретних питаннях стандартизації, мають бути забезпечені 
реальні можливості участі в процесі розробки стандартів на всіх його етапах. 

3. неупередженість і консенсус. усім відповідним органам країн-членів 
Сот мають бути забезпечені реальні можливості участі в розробці між-
народних стандартів. Процедури участі мають бути побудовані в такий 
спосіб, щоб не надавати перевагу захисту інтересів конкретних постачаль-
ників, країн або регіонів. Має бути створено механізм знаходження кон-
сенсусу, який би дозволив брати до уваги думки всіх зацікавлених сторін та 
розв’язувати суперечки. 

4. ефективність та адекватність. для сприяння розвитку міжнародної тор-
гівлі та запобігання появі необґрунтованих торговельних бар’єрів міжна-
родні стандарти мають бути адекватними потребам регулювання та ринку, 
а також відповідати рівню науково-технічного розвитку в різних країнах. 
Міжнародні стандарти не повинні перешкоджати світовій торгівлі, нега-
тивно впливати на добросовісну конкуренцію або гальмувати інновації 
та технологічний розвиток. Стандарти не мають бути побудовані в такий 
спосіб, який би надавав переваги характеристикам або технічним вимогам, 
які існують у конкретних країнах або регіонах, якщо інші країни або регі-
они мають інші потреби та вимоги. за можливості, в основі міжнародних 
стандартів мають лежати експлуатаційні характеристики, а не конструкція 
продукту або його описові характеристики.

5. цілісність. із метою уникнення появи стандартів, які б суперечили один 
одному, міжнародні органи стандартизації повинні уникати дублювання ді-
яльності інших міжнародних інституцій. Стосовно цього співробітництво 
та координація діяльності відповідних інституцій має важливе значення.

6. стандартизація з позицій економічного розвитку. При розробці між-
народних стандартів слід обов’язково брати до уваги труднощі, з якими 
стикаються країни, що розвиваються, які прагнуть ефективно брати участь 
у цьому процесі. ці країни потребують допомоги в плані розбудови відпо-
відних інституційних спроможностей, адже неучасть таких країн у процесі 
розробки міжнародних стандартів означатиме порушення принципів від-
критості та неупередженості.



158 159Розділ 8. Належна регуляторна практикаРозділ 8. Належна регуляторна практика

8.2 санітарні та фітосанітарні заходи

8.2.1 джерело принципів нрП

на відміну від угоди про технічні бар’єри в торгівлі угода про застосування 
санітарних та фітосанітарних заходів [2] не містить спеціальних положень 
(додатків) щодо застосування належних регуляторних практик. водночас, 
окремі статті угоди про застосування СФз визначають вимоги, які можна 
розглядати як принципи належної регуляторної практики у сфері санітар-
ного та фітосанітарного захисту.

8.2.2 основні принципи нрП

1. недискримінація, а також мінімізація обмежень для торгівлі. Члени 
Сот повинні забезпечити, щоб їхні санітарні та фітосанітарні заходи не 
створювали свавільної або невиправданої дискримінації між Членами Сот, 
на території яких існують ідентичні чи аналогічні умови, включаючи свої 
власні території та території інших Членів Сот. Санітарні та фітосанітарні 
заходи не повинні застосовуватися як приховане обмеження міжнародної 
торгівлі.55

2. гармонізація національних стандартів із міжнародними. Члени Сот 
повинні базувати свої санітарні та фітосанітарні заходи на міжнародних 
стандартах, інструкціях чи рекомендаціях, якщо такі існують. При цьому 
члени Сот можуть уводити або зберігати санітарні чи фітосанітарні захо-
ди, які приводять до більш високого рівня санітарного та фітосанітарного 
захисту, ніж той, що був би досягнутий за допомогою заходів, що ґрунту-
ються на відповідних міжнародних стандартах, інструкціях чи рекоменда-
ціях, якщо цьому існує наукове обґрунтування або якщо член Сот визна-
чає, що певний рівень санітарного та фітосанітарного захисту узгоджується 
з низкою положень угоди (а саме параграфів 1-8 статті 5).56

3. Участь у роботі міжнародних організацій. у межах своїх можливостей, 
члени Сот повинні брати найповнішу участь у роботі відповідних міжна-
родних організацій та їхніх філій, зокрема, комісії з «кодекс аліментаріус», 
Міжнародного епізоотичного бюро, а також міжнародних та регіональних 
організацій, що діють у рамках Міжнародної конвенції із захисту рослин; 

55 угода про застосування СФз, стаття 2.3.
56 угода про застосування СФз, статті 3.1, 3.3.

сприяти в рамках цих організацій розвитку та періодичному перегляду 
стандартів, інструкцій та рекомендацій з усіх аспектів санітарних та фітоса-
нітарних заходів.57 

4. еквівалентність. Члени Сот повинні визнавати санітарні й фітосанітар-
ні заходи інших членів еквівалентними, навіть якщо ці заходи відрізняють-
ся від їхніх заходів чи від заходів, які використовуються іншими членами, 
що торгують цим самим товаром, якщо член-експортер об’єктивно проде-
монструє члену-імпортеру, що його заходи досягають належного рівня са-
нітарного та фітосанітарного захисту, встановленого членом-імпортером. 
для цього члену-імпортеру на запит повинен надаватися належний доступ 
для проведення інспекцій, тестів й інших відповідних процедур. на запит 
члени Сот повинні проводити консультації для досягнення двосторонніх 
та багатосторонніх домовленостей про визнання еквівалентності конкрет-
них санітарних чи фітосанітарних заходів.58

5. оцінка ризику й визначення належного рівня санітарного чи фіто-
санітарного захисту. Санітарні та фітосанітарні заходи країн-членів Сот 
повинні ґрунтуватись на відповідній обставинам оцінці ризиків для життя 
або здоров’я людей, тварин чи рослин, яка враховувала би техніку оцінки 
ризику, розроблену відповідними міжнародними організаціями. Під час 
оцінки ризику країни повинні брати до уваги наявні наукові обґрунтуван-
ня, відповідні процеси та способи виробництва, відповідні методи інспек-
ції, вибіркового контролю й тестування, ступінь поширеності певних хво-
роб чи розповсюдженості шкідників, наявність зон, вільних від шкідників 
або хвороб, відповідні екологічні чи природоохоронні умови, а також ка-
рантинний або інший режим.59

основні вимоги до процесу оцінювання ризиків у контексті застосування 
санітарних та фітосанітарних заходів наведені в таблиці 8.1.

57 угода про застосування СФз, стаття 3.4.
58 угода про застосування СФз, статті 4.1, 4.2.
59 угода про застосування СФз, статті 5.1, 5.2.
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Таблиця 8.1. схема оцінка ризиків при застосуванні санітарних та фіто-
санітарних заходів.

складова оцінки зміст складової

основа заходів Санітарні чи фітосанітарні заходи повинні ґрунтуватись 
на відповідній обставинам оцінці ризиків для життя або 
здоров’я людей, тварин чи рослин. така оцінка має врахо-
вувати техніку оцінки ризику, розроблену відповідними 
міжнародними організаціями.

на чому має  
ґрунтуватись 
оцінка

— наявні наукові обґрунтування;

— відповідні процеси та способи виробництва; 

— відповідні методи інспекції, вибіркового контролю 
й тестування;

— ступінь поширеності певних хвороб чи розпов-
сюдженості шкідників, наявність зон, вільних від 
шкідників або хвороб;

— відповідні екологічні чи природоохоронні умови;

— карантинний або інший режим.

економічні 
фактори, які 
треба взяти до 
уваги

— можлива шкода стосовно втрати виробництва або 
продажу в результаті проникнення, укорінення чи 
розповсюдження шкідника або проникнення, уко-
рінення чи поширення хвороби,

— вартість боротьби з ними або викоренення їх на те-
риторії країни-імпортера,

— відносна ефективність витрат альтернативних під-
ходів до обмеження ризиків.

Мінімізація 
наслідків для 
торгівлі

— заходи не повинні обмежувати торгівлю більше, ніж 
це є необхідним для досягнення ними належного 
рівня санітарного чи фітосанітарного захисту, який 
ураховує наявні технічні й економічні можливості.

— уникнення свавільного або невиправданого вста-
новлення різних рівнів захисту, якщо така практика 
призводить до дискримінації або прихованого обме-
ження міжнародної торгівлі. 

складова оцінки зміст складової

Що робити 
у випадку 
відсутності 
наукового 
обґрунтування

Санітарні чи фітосанітарні заходи мають базуватись на на-
явній відповідній інформації, зокрема, інформації, отри-
маній від відповідних міжнародних організацій, та/або 
інформації, отриманій під час застосування санітарних чи 
фітосанітарних заходів іншими членами Сот.

Право на 
пояснення 

країна-експортер може вимагати пояснення підстав 
застосування певного санітарного чи фітосанітарного 
заходу, а член Сот, що підтримує цей захід, повинен надати 
таке пояснення, якщо країна-експортер вважає, що:

— такий захід обмежує або потенційно може обмежи-
ти його експорт, іоколи цей захід не ґрунтується на 
відповідних міжнародних стандартах, інструкціях 
чи рекомендаціях або

— якщо таких стандартів, інструкцій чи рекомендацій 
не існує.

Джерело: авторська схема

6. адаптація до регіональних умов. Члени Сот повинні забезпечити адап-
тацію своїх санітарних чи фітосанітарних заходів до санітарних чи фіто-
санітарних особливостей району (він може бути всією країною, частиною 
країни, кількома країнами або їхніми частинами), з якого походить товар і 
для якого товар призначено. Під час оцінки санітарних чи фітосанітарних 
особливостей району члени повинні враховувати, у тому числі, рівень при-
сутності певних хвороб або шкідників, наявність програм їхнього викоре-
нення або боротьби з ними, а також належні критерії чи інструкції, розро-
блені відповідними міжнародними організаціями.60

7. Прозорість. Члени Сот повинні повідомляти про зміни у своїх санітар-
них чи фітосанітарних заходах, а також надавати інформацію про свої сані-
тарні чи фітосанітарні заходи відповідно до положень додатку B угоди про 
застосування СФз, який має назву «Прозорість санітарних і фітосанітарних 
нормативних актів».61

60 угода про застосування СФз, стаття 6.
61 угода про застосування СФз, стаття 7.
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8. національні процедури контролю, інспекції та ухвалення. Члени Сот 
повинні дотримуватися положень додатку C «Процедури контролю, інспек-
ції та ухвалення» під час здійснення процедур контролю, інспекції та ух-
валення, зокрема, стосовно національних систем ухвалення використання 
домішок або встановлення допустимих рівнів забруднювальних речовин у 
продуктах харчування, напоях чи кормах, а також іншим чином забезпечу-
вати, щоб їхні процедури не суперечили положенням цієї угоди.62

* * *

належна регуляторна практика спирається на принципи застосування тех-
нічних бар’єрів у торгівлі й санітарних та фітосанітарних заходів, що ви-
значені у відповідних угодах Сот. до таких принципів належать, зокрема, 
мінімізація перешкод для торгівлі, прозорість, недискримінація, а також 
широке застосування міжнародних стандартів, інструкцій та рекоменда-
цій. Способи та механізми реалізації цих принципів визначені не тільки в 
угодах Сот, але й в інших документах, прийнятих, зокрема, керівними ор-
ганами цієї організації.

62 угода про застосування СФз, стаття 8.

додаТок 8д. 

витяги до документів, що встановлюють 
принципи та механізми нрП

8д.1 кодекс доброчинної практики з розробки, прийняття та 
застосування стандартів

Загальні положення

A. для цілей цього кодексу застосовуються визначення, наведені у додатку 
1 цієї угоди.

B. цей кодекс є відкритим для прийняття його будь-яким органом стан-
дартизації на території Члена Сот незалежно від того, чи це центральний 
урядовий орган, місцевий урядовий орган чи неурядовий орган; будь-яким 
урядовим регіональним органом стандартизації, один або більше членів 
якого є Членами Сот; а також будь-яким неурядовим регіональним орга-
ном стандартизації, один або більше членів якого розташовані на території 
Члена Сот (які у цьому кодексі іменуються разом як «органи стандартиза-
ції» і окремо — як «орган стандартизації»).

C. органи стандартизації, які приймають цей кодекс або виходять з нього, 
повинні повідомляти про це інформаційний центр іСо/іец у Женеві. це 
повідомлення повинно включати назву та адресу відповідного органу, а та-
кож зазначення обсягу його поточної та очікуваної діяльності зі стандарти-
зації. Повідомлення може направлятися безпосередньо до інформаційного 
центру іСо/іец через національний орган, що є членом іСо/іец, або, що 
бажано, через відповідний національний орган, що є членом іСонет, або 
міжнародний філіал іСонет залежно від того, що є придатним.

Основні положення

D. Щодо стандартів органи стандартизації повинні надавати товарам, що 
походять із території будь-якого іншого Члена Сот, режим не менш спри-
ятливий, ніж той, що надається аналогічним товарам вітчизняного похо-
дження та аналогічним товарам, що походять із будь-якої іншої країни.
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E. орган стандартизації повинен забезпечити, щоб стандарти не розробля-
лися, не приймалися і не застосовувалися у спосіб, метою або наслідком 
якого є створення невиправданих перепон для міжнародної торгівлі.

F. у випадках, коли міжнародні стандарти вже існують або їх розробка за-
вершується, орган стандартизації повинен використовувати їх або відпо-
відні їх частини як основу стандартів, які він розробляє, окрім випадків, 
коли використання таких міжнародних стандартів або відповідних їхніх 
частин було б неефективним або неналежним, наприклад через недостат-
ній рівень захисту, суттєві кліматичні або географічні фактори чи суттєві 
технологічні проблеми.

G. з метою гармонізації стандартів на якомога більш широкій основі орган 
стандартизації повинен належним чином брати найповнішу участь у межах 
своїх можливостей у розробці відповідними міжнародними органами стан-
дартизації міжнародних стандартів у тій галузі, у якій він вже прийняв або 
має намір прийняти стандарти. у випадку органів стандартизації, що зна-
ходяться на території Члена Сот, участь у певних діях з міжнародної стан-
дартизації повинна у міру можливості відбуватися через створення однієї 
делегації, яка представляє всі органи стандартизації на цій території, котрі 
прийняли або мають намір прийняти стандарти у тій галузі, якої стосують-
ся ці дії з міжнародної стандартизації.

H. органи стандартизації на території Члена Сот повинні докладати мак-
симум зусиль, щоб уникнути дублювання чи перетинання своєї роботи з 
роботою інших органів стандартизації на території своєї країни або з ро-
ботою відповідних міжнародних чи регіональних органів стандартизації. 
вони повинні також докладати максимум зусиль для досягнення консенсу-
су в своїй країні щодо стандартів, які розробляють. аналогічно регіональні 
органи стандартизації повинні докладати максимум зусиль, щоб уникнути 
дублювання чи перетинання своєї роботи з роботою відповідних міжна-
родних органів стандартизації.

I. у випадках, коли це є придатним, органи стандартизації повинні визнача-
ти стандарти, ґрунтуючись насамперед на експлуатаційних якостях товару, 
а не на його конструктивних чи описових характеристиках.

J. Принаймні кожні шість місяців орган стандартизації повинен публіку-
вати робочу програму, у якій містяться його назва та адреса, стандарти, 
які він у даний момент розробляє, а також стандарти, які він прийняв за 
попередній період. Стандарт вважається таким, що знаходиться на стадії 

розробки, з того моменту, коли було прийнято рішення про його розробку і 
до того часу, коли буде прийнято цей стандарт. назви конкретних проектів 
стандартів надаються на вимогу англійською, французькою або іспанською 
мовами. Повідомлення про наявність робочої програми публікується у на-
ціональному або, в залежності від обставин, регіональному виданні зі стан-
дартизації.

у робочій програмі для кожного зі стандартів повинна зазначатися відпо-
відно до правил іСонет класифікація за предметом стандартизації, стаді-
єю, на якій знаходиться процес розробки стандарту, а також посиланням 
на будь-які міжнародні стандарти, які взято за основу. не пізніше, ніж на 
момент публікації своєї робочої програми, орган стандартизації повинен 
повідомити про її наявність інформаційний центр іСо/іец у Женеві.

у повідомленні повинні міститися назва та адреса органу стандартизації, 
назва та номер видання, у якому опубліковано робочу програму, період, 
на який поширюється робоча програма, ціна видання (якщо така існує), а 
також інформація про те, де та коли його можна отримати. Повідомлення 
може направлятися безпосередньо до інформаційного центру іСо/іец або, 
що бажано, через відповідний національний орган, що є членом іСонет, 
або міжнародний філіал іСонет в залежності від того, що є придатним.

K. національний орган, що є членом іСо/іец, повинен докладати макси-
мум зусиль, щоб стати членом іСонет або призначити інший орган, що 
буде членом іСонет, а також щоб отримати найбільш прогресивний тип 
членства, який передбачено для членів іСонет.

L. Перед прийняттям стандарту орган стандартизації повинен надати тер-
мін, принаймні 60 днів, для подання зауважень до проекту стандарту за-
цікавленими сторонами на території Члена Сот. Проте цей термін може 
бути скорочено у випадках, коли виникають або загрожують виникненням 
проблеми безпеки, охорони здоров’я чи захисту навколишнього середови-
ща. не пізніше, ніж на початку терміну для подання зауважень, орган стан-
дартизації повинен опублікувати повідомлення про такий термін у виданні, 
про яке зазначено у параграфі J. у такому повідомленні повинно зазначати-
ся, наскільки це практично можливо, чи проект стандарту відхиляється від 
відповідного міжнародного стандарту.

M. на вимогу будь-якої зацікавленої сторони на території Члена Сот ор-
ган стандартизації повинен оперативно надати або розпорядитися надати 
копію проекту стандарту, який він представив для зауважень. Будь-яка 
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платня, що стягується за таку послугу (за винятком фактичних видатків на 
доставку), повинна бути однаковою для іноземних і вітчизняних сторін.

N. орган стандартизації повинен враховувати при подальшій розробці 
стандарту ті зауваження, які було отримано протягом терміну для подання 
зауважень. за наявності відповідної вимоги на зауваження, що їх було от-
римано через органи стандартизації, які прийняли цей кодекс доброчинної 
практики, відповідь повинна надаватися якомога швидше. відповідь по-
винна містити пояснення того, чому є необхідним відхилення від відповід-
ного міжнародного стандарту.

O. відразу після прийняття стандарту він повинен бути оперативно опублі-
кований.

P. на вимогу будь-якої зацікавленої сторони на території Члена Сот орган 
стандартизації повинен оперативно надати або розпорядитися надати копію 
його останньої робочої програми або стандарту, який було нею введено. Будь-
яка платня, що стягується за таку послугу (за винятком фактичних видатків 
на доставку), повинна бути однаковою для іноземних і вітчизняних сторін.

Q. орган стандартизації повинен доброзичливо ставитися до консультацій 
стосовно заяв щодо функціонування цього кодексу, які подаються органа-
ми стандартизації, що прийняли цей кодекс доброчинної практики, і на-
давати для цього відповідні можливості. він повинен докладати належних 
зусиль для задоволення будь-яких скарг.

8д.2 витяги з Угоди про застосування санітарних та фітоса-
нітарних заходів

додаток в. Транспарентність санітарних та фітосанітарних норматив-
них актів

Публікація нормативних актів

1. Члени Сот повинні забезпечити, щоб усі санітарні та фітосанітарні нор-
мативні акти,63 які було прийнято, публікувалися оперативно і таким чи-
ном, аби зацікавлені Члени Сот мали змогу ознайомитися з ними.

63 Санітарні та фітосанітарні заходи, такі як закони, постанови або розпорядження, які 
застосовуються, як правило.

2. окрім випадків надзвичайних обставин, Члени Сот повинні забезпечи-
ти розумний інтервал між публікацією санітарного чи фітосанітарного нор-
мативного акта та набрання ним чинності з тим, щоб надати можливість 
виробникам у країнах експортуючих Членів Сот і, зокрема, у країнах-Чле-
нах, що розвиваються, пристосувати свої товари або способи виробництва 
до вимог імпортуючого Члена Сот.

Центри обробки запитів

3. кожен Член Сот повинен забезпечити, щоб існував один центр обробки 
запитів, який був би відповідальний за надання відповідей на всі обґрунто-
вані запитання з боку зацікавлених Членів Сот, а також за надання відпо-
відних документів стосовно:

(a) будь-яких санітарних або фітосанітарних нормативних актів, які 
прийнято або пропонується прийняти на його території;

(b) будь-які процедури контролю чи інспекції, режимів виробництва 
чи карантину, процедур ухвалення допустимого рівня пестицидів 
та харчових добавок, які діють на його території;

(c) процедур оцінки ризику, факторів, що при цьому враховуються, а 
також порядку визначення належного рівня санітарного чи фітоса-
нітарного захисту;

(d) членства або участі Члена Сот чи відповідних органів на його те-
риторії у міжнародних і регіональних санітарних та фітосанітарних 
організаціях і системах, а також у двосторонніх та багатосторонніх 
угодах і домовленостях у рамках цієї угоди, а також текстів таких 
угод або домовленостей.

4. Члени Сот повинні забезпечити, щоб у випадках, коли зацікавлені Чле-
ни Сот звертаються за копіями документів, вони надавалися за таку ж ціну 
(якщо вона існує), за винятком фактичної вартості доставки, як і для грома-
дян64 цього Члена Сот.

64 у тих випадках, коли у цій угоді згадуються «громадяни», вважається, що цей термін, у 
випадку окремої митної території, що є Членом Сот, означає осіб, фізичних чи юридичних, 
які розташовані або мають реальне і діюче промислове чи торгове підприємство на цій мит-
ній території.



168 169ДОДАТОК 8Д. Витяги до документів, що встановлюють принципи та механізми НРПДОДАТОК 8Д. Витяги до документів, що встановлюють принципи та механізми НРП

Процедури повідомлення

5. у випадку, коли міжнародного стандарту, інструкції чи рекомендації не 
існує або зміст запропонованого санітарного чи фітосанітарного норма-
тивного акта в основному не збігається зі змістом міжнародного стандарту, 
інструкції чи рекомендації і якщо такий нормативний акт може справити 
значний вплив на торгівлю інших Членів, Члени Сот повинні:

(a) опублікувати повідомлення на ранній стадії таким чином, щоб за-
цікавлені Члени Сот мали змогу ознайомитися з пропозицією про 
введення певного нормативного акта;

(b) повідомити інших Членів через Секретаріат про товари, які охоплю-
ватимуться цим нормативним актом, а також надати короткий опис 
завдання, яке планується виконати, та обґрунтування необхідності 
введення запропонованого нормативного акта. такі повідомлення 
мають здійснюватися на ранній стадії, коли ще можуть бути внесені 
поправки і враховані зауваження;

(c) надати іншим Членам Сот на їхню вимогу копії запропонованого 
нормативного акта, а також, якщо це можливо, зазначити ті його ча-
стини, у яких він по суті відхиляється від міжнародних стандартів, 
інструкцій чи рекомендацій;

(d) без дискримінації надати іншим Членам Сот розумний термін часу 
для того, щоб вони висловили свої зауваження у письмовій формі, 
за вимогою обговорити ці зауваження, а також взяти до уваги такі 
письмові зауваження та результати їх обговорення.

6. Проте у разі виникнення або загрози виникнення для Члена Сот невід-
кладних проблем охорони здоров’я Член Сот може не дотримуватися ви-
мог, перелічених у параграфі 5 цього додатку, які не вважатиме за потрібні, 
за умови, що цей Член Сот:

(a) негайно повідомить інших Членів Сот через Секретаріат про даний 
нормативний акт та товари, які ним охоплюються, а також надасть 
короткий опис завдання, яке планується виконати, та обґрунтуван-
ня необхідності введення нормативного акта, в тому числі характе-
ру невідкладних проблем;

(b) надасть іншим Членам Сот на їхню вимогу копії нормативного акта;
(c) надасть іншим Членам Сот можливість висловити свої зауваження 

у письмовій формі, за вимогою обговорить ці зауваження, а також 
візьме до уваги письмові зауваження та результати їх обговорення.

7. Повідомлення до Секретаріату робляться англійською, французькою або 
іспанською мовами.

8. розвинені країни-Члени Сот повинні у тому разі, коли отримають запит 
від інших Членів Сот, надати копії документів, на які поширюється певне 
повідомлення, англійською, французькою чи іспанською мовами, або у ви-
падку, коли обсяг таких документів занадто великий, їх резюме.

9. Секретаріат повинен розповсюдити копії повідомлень серед усіх Членів 
Сот та зацікавлених міжнародних організацій, а також привернути увагу 
країн-Членів Сот, що розвиваються, до будь-яких повідомлень, що стосу-
ються товарів, які становлять для них особливий інтерес.

10. Члени Сот призначають єдиний центральний урядовий орган, який несе 
відповідальність за виконання на національному рівні положень стосовно 
процедур повідомлення відповідно до параграфів 5, 6, 7 та 8 цього додатка.

Загальні застереження

11. ніщо у цій угоді не повинно тлумачитися як таке, що вимагає:

(a) надання докладних описів чи копій проектів або публікації текстів 
на мовах інших, ніж мова Члена Сот, окрім випадку, передбаченого 
у параграфі 8 цього додатка;

(b) розголошення Членами Сот конфіденційної інформації, яке б об-
межило запровадження санітарного чи фітосанітарного законодав-
ства або ушкодило законні комерційні інтереси окремих підпри-
ємств. 

додаток с. Процедури контролю, інспекції та ухвалення65

1. відносно будь-якої процедури з перевірки та забезпечення виконання са-
нітарних чи фітосанітарних заходів Члени Сот повинні забезпечити, щоб:

(a) такі процедури проводилися і завершувалися без невиправданих 
затримок і у порядку, не менш сприятливому для імпортованих то-
варів, ніж для аналогічних вітчизняних товарів;

65 Процедури контролю, інспекції та ухвалення включають, inter alia, процедури вибірко-
вого контролю, тестування та сертифікації.
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(b) стандартний термін проведення кожної процедури публікувався або 
очікуваний термін її проведення повідомлявся заявникові на його ви-
могу; при отриманні заявки компетентний орган оперативно вивчав 
повноту документації та інформував заявника у точній і повній формі 
про всі недоліки у ній; компетентний орган якомога швидше передавав 
результати процедури у точній і повній формі заявникові з тим, щоб у 
разі необхідності той міг внести корективи; навіть тоді, коли у заявці 
є недоліки, компетентний орган продовжував, наскільки це можливо, 
оцінку відповідності, якщо цього вимагає заявник; а також, щоб на ви-
могу заявника його повідомляли про те, на якій стадії знаходиться про-
цедура, і щоб будь-яку затримку в ній було пояснено;

(c) вимоги щодо надання інформації обмежувалися до мінімуму, який є 
необхідним для належного проведення процедур контролю, інспек-
ції та ухвалення, в тому числі для ухвалення використання добавок 
або для встановлення допустимих рівнів забруднюючих речовин 
у продуктах харчування, напоях чи кормах;

(d) конфіденційність інформації про імпортовані товари, яка виникає 
або надається у зв’язку з процедурами контролю, інспекції чи ух-
валення, дотримувалася у спосіб, не менш сприятливий, ніж для ві-
тчизняних товарів, та таким чином, щоб забезпечити захист закон-
них комерційних інтересів;

(e) будь-які вимоги щодо контролю, інспекції або ухвалення окремих 
зразків товару обмежувалися до такої міри, якою це обґрунтовано 
і необхідно;

(f) будь-яка платня, яка стягується за такі процедури для імпортова-
них товарів, була еквівалентною будь-якій платні, що стягується з 
аналогічних вітчизняних товарів або товарів, що походять з інших 
країн, і не перевищувала фактичну вартість надання цієї послуги;

(g) при виборі виробничих потужностей для проведення процедур і 
при відборі зразків для імпортованих товарів використовувалися 
такі ж критерії, як і для вітчизняних, з тим, щоб звести до мінімуму 
незручності для заявників, експортерів, імпортерів та їхніх агентів;

(h) у випадках, коли технічні характеристики товару змінюються після 
проведення процедури контролю та інспекції за відповідними нор-
мативними актами, процедура для зміненого товару обмежувалася 
тільки тими діями, що є необхідними для отримання достатньої 
впевненості, що товар і надалі відповідає належним технічним рег-
ламентам чи стандартам;

(i) існувала процедура для перегляду скарг стосовно виконання таких 
процедур та для внесення коректив у випадках, коли скарга є об-
ґрунтованою.

у випадку, коли імпортуючий Член Сот використовує певну систему для 
ухвалення використання харчових добавок або встановлення допустимих 
рівнів забруднюючих речовин у продуктах харчування, напоях чи кормах, 
яка забороняє або обмежує доступ товарів до його внутрішніх ринків на 
підставі відсутності такого ухвалення, цей імпортуючий Член повинен роз-
глянути можливість використання відповідного міжнародного стандарту 
як основи для надання доступу до тих пір, поки не буде винесено остаточне 
визначення.

2. у випадках, коли санітарний або фітосанітарний захід передбачає кон-
троль на стадії виробництва, Член Сот, на території якого здійснюється 
виробництво, повинен надавати необхідну допомогу для полегшення тако-
го контролю і роботи контролюючих органів.

3. ніщо у цій угоді не перешкоджає Членам Сот проводити в розумних 
межах інспекції на своїй території.

джерела:

1) WTO Committee on Technical Barriers to Trade. 2012. Sixth Triennial 
Review of the Operation and Implementation of the Agreement on Technical 
Barriers to Trade under Article 15.4 (G/TBT/32).

2) Сот. 1994. угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів.

3) Сот. 1994. угода про технічні бар’єри у торгівлі.
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розділ 9. 

Процедура нотифікації

у міжнародних відносинах термін «нотифікація» (англ. notification — опо-
віщення, повідомлення; від лат. notificare— сповіщати) означає офіційне 
письмове повідомлення, яке уповноважений орган однієї країни надсилає 
відповідному органу іншої країни з метою поінформувати про позицію кра-
їни щодо умов договорів, можливостей співробітництва та інших обставин. 
в угодах Сот про технічні бар’єри в торгівлі (тБт) та про застосування са-
нітарних та фітосанітарних заходів (СФз) нотифікації є одним із основних 
механізмів забезпечення прозорості державної політики країн-членів ор-
ганізації у сфері нетарифних торговельних бар’єрів. Прозорість дозволяє 
збільшити передбачуваність політики членів Сот, а також сприяє забезпе-
ченню відповідальності за дотримання правил світової торгівлі.

основні зобов’язання країн-членів Сот щодо надсилання нотифікацій 
були наведені в розділах 3 та 6. у цьому розділі процедуру надсилання но-
тифікацій розглянуто детальніше. зокрема, описано, у яких випадках мають 
надсилатися нотифікації, якими мають бути їхній форма та зміст, а також 
якими є додаткові зобов’язання членів Сот, пов’язані з повідомленнями. 
крім цього, увагу приділено ролі нотифікацій у зниженні бар’єрів у міжна-
родній торгівлі.

9.1 види нотифікацій

9.1.1 загальний огляд

обмін письмовими повідомленнями є невід’ємною частиною співробітни-
цтва між державами, у тому числі, співпраці в рамках міжнародних органі-
зацій. Співробітництво в рамках Світової організації торгівлі не є винятком: 
члени організації можуть обмінюватися різноманітними повідомленнями, 
і таке право не обмежується угодами Сот. водночас, ці угоди передбачають 
зобов’язання щодо надсилання повідомлень (нотифікацій) у певних випад-
ках. у цьому розділі оглянуто ті нотифікації, подання яких є обов’язковим 
відповідно до угоди про тБт та угоди про застосування СФз. найважливі-
шими з них є (1) нотифікації про запровадження тБт або СФз, а також (2) 

нотифікації про укладання угод із питань, які стосуються тБт.

Потрібно також зауважити, що в українських текстах угоди про тБт та уго-
ди про застосування СФз термін «нотифікація» не використовується, а від-
повідне поняття позначається словом «повідомлення». водночас, «нотифі-
кація» широко вживається в роботі органів державної влади, тому в цьому 
розділі перевага надається такому терміну.

9.1.2 нотифікації про ТбТ та сфз

Предмет нотифікацій

найбільш поширеним видом нотифікацій, які мають надсилатися відпо-
відно до зазначених угод, є нотифікації про прийняття або про намір при-
йняття нормативно-правових актів. за допомогою таких нотифікацій члени 
Сот мають повідомляти про нові:

	 технічні регламенти (тобто обов’язкові вимоги до товарів);
	 процедури оцінки відповідності;
	 санітарні та фітосанітарні заходи.

на стандарти це зобов’язання не поширюється.

Підстави для надсилання

згідно з угодами нотифікації мають надсилатися тільки в разі прийняття 
документа, який:

	 відхиляється від міжнародного стандарту (або відповідного міжна-
родного стандарту не існує);

	може значно вплинути на торгівлю іншого члена Сот.

оскільки більшість запроваджуваних тБт та СФз ґрунтуються на міжна-
родних взірцях, зобов’язання щодо надсилання нотифікацій стосується 
лише відносно невеликої частини нормативно-правових актів у відповідній 
сфері.
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Звичайні та термінові нотифікації

нотифікації про запровадження тБт або СФз поділяються на дві групи 
залежно від наявності надзвичайних обставин при прийнятті відповідних 
нормативно-правових актів:

	 звичайні нотифікації (regular notifications), які надсилаються зазда-
легідь перед прийняттям нормативно-правових актів;

	 термінові нотифікації (emergency notifications), які надсилаються піс-
ля прийняття актів.

9.1.3 нотифікації про укладання угод

зобов’язання надсилати такі нотифікації передбачено лише угодою про 
тБт. відповідно до угоди члени Сот мають повідомляти про укладання 
двосторонніх або багатосторонніх угод із питань, які стосуються технічних 
регламентів, стандартів або процедур оцінки відповідності та які можуть 
справити значний вплив на торгівлю. нотифікація має надсилатися після 
укладання угоди принаймні однією з країн-учасниць угоди.

9.1.4 інші нотифікації

Члени Сот мають також інші зобов’язання щодо інформування інших чле-
нів організації. угода про тБт передбачає надсилання ще трьох видів пові-
домлень:

	 нотифікації про заходи, вжиті для забезпечення виконання угоди 
про тБт. така нотифікація має надсилатися щонайменше один раз 
після приєднання країни до Сот. у ній має бути викладена інфор-
мація про національну систему технічного регулювання та стан-
дартизації (зокрема, про органи, що здійснюють регулювання в цій 
сфері, та про найважливіші нормативно-правові акти). додаткові 
нотифікації повинні надсилатися пізніше в разі змін у зазначеній 
інформації;

	 нотифікацій про приєднання органів стандартизації до кодексу до-
брочинної практики з розробки, прийняття та застосування стан-
дартів або про їхній вихід з кодексу;

	 нотифікацій про робочі програми органів стандартизації, які при-
йняли зазначений кодекс.

відповідно до угоди про застосування СФз члени Сот мають повідомля-
ти про:

	 прийняття або відмову від застосування міжнародного стандарту, 
інструкції або рекомендації як основи для СФз. такі повідомлення 
мають надсилатися, якщо інформація про відповідні зміни не була 
надана в нотифікаціях про запровадження СФз.

9.1.5 доповнення та виправлення

Сот також передбачила можливість внесення змін до надісланих нотифі-
кацій. такі зміни можуть мати форму доповнень, виправлень або оновлень. 
згідно з рішенням комітету із санітарних та фітосанітарних заходів зміст 
цих документів є таким:

	 доповнення до нотифікації (addendum) містить інформацію про зміни 
в даних, які були оприлюднені в нотифікації (наприклад, якщо нор-
мативно-правовий акт, який є предметом нотифікації, було розши-
рено або коли було подовжено терміни коментування нотифікації);

	 виправлення (corrigendum) повідомляє про помилки, яких припус-
тилися в нотифікації;

	 оновлення (revision) містить новий текст нотифікації, який повні-
стю заміняє попередній. заміна може робитися в разі істотних змін 
в інформації, яка була предметом нотифікації, або у випадку наяв-
ності в ній великої кількості помилок.

9.2 Подання нотифікації

9.2.1 особливості подання нотифікацій різних типів

угода про тБт та угода про застосування СФз детально визначають проце-
дури подання лише нотифікацій про запровадження нормативно-правових 
актів. ці процедури є предметом основної уваги в цьому розділі, оскільки 
вони є обов’язковими та сталими. Процедури подання інших видів нотифі-
кацій можуть встановлюватися іншими документами Сот, зокрема, рішен-
нями комітету з технічних бар’єрів у торгівлі та комітету із санітарних та 
фітосанітарних заходів.
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9.2.2 відправник нотифікації

відповідно до угоди про застосування СФз кожен член Сот має визначити 
єдиний центральний урядовий орган, який є відповідальним за виконан-
ня на національному рівні зобов’язань щодо нотифікацій. угода про тБт 
дозволяє призначити кілька таких органів за умови, що інші члени Сот 
отримають чітку та недвозначну інформацію про сфери відповідальності 
кожного з органів. Єдиним винятком із наведених вище правил є нотифі-
кації щодо стандартів, які кожен орган стандартизації, що прийняв кодекс 
доброчинної практики з розробки, прийняття та застосування стандартів, 
має відправляти самостійно.

в україні урядовим органом, відповідальним за надсилання нотифікацій, 
є Міністерство економічного розвитку й торгівлі україни. Станом на кі-
нець 2014 року підготовку нотифікацій здійснював відділ обробки запи-
тів та нотифікацій департаменту співробітництва з Сот та з питань тор-
говельного захисту Міністерства. відправку нотифікацій про стандарти 
україна не здійснювала, оскільки жодна установа в україні не прийняла 
кодексу доброчинної практики з розробки, прийняття та застосування 
стандартів.

9.2.3 адресат нотифікацій

угоди Сот визначають, що всі нотифікації, крім повідомлень щодо стан-
дартів, мають надсилатися до Секретаріату Сот. у свою чергу, Секретаріат 
повинен розповсюдити копії нотифікації серед усіх членів Сот та зацікав-
лених міжнародних організацій. крім цього, Секретаріат Сот має привер-
нути увагу країн-членів Сот, що розвиваються, до будь-яких нотифікацій, 
що стосуються товарів, які становлять особливий інтерес для таких країн. 
на практиці Секретаріат Сот також вносить нотифікації до баз даних TBT 
Information Management System та SPS Information Management System, які 
через мережу інтернет доступні всім зацікавленим особам.66

Повідомлення, які стосуються стандартів, мають надсилатися до інформа-
ційного центру Міжнародної організації стандартизації (ISO) та Міжнарод-
ної електротехнічної комісії (IEC) у Женеві (Швейцарія).

66 Бази даних доступні за адресами http://tbtims.wto.org/ та http://spsims.wto.org/.

9.2.4 час подання

Звичайні нотифікації про ТБТ та СФЗ

згідно з угодою про тБт звичайна нотифікація повинна подаватися зазда-
легідь, до прийняття відповідного нормативно-правового акту — «на від-
повідній ранній стадії, коли ще можуть бути внесені поправки та враховані 
зауваження». Часу має бути достатньо для того, щоб члени Сот могли ви-
словити зауваження в письмовій формі, обговорити ці зауваження, а від-
правник нотифікацій міг взяти до уваги результати обговорення.67 анало-
гічне положення міститься й в угоді про застосування СФз.68 відповідно до 
рекомендацій Сот період часу між надсиланням нотифікації та прийнят-
тям акту має становити щонайменше 60 днів, причому, членів Сот заохо-
чують виділяти на процес коментування та обговорення більше часу [2, 3].

варто зауважити, що відповідно до угод Сот додатковий час має бути та-
кож передбачений між публікацією вже прийнятого нормативно-правово-
го акта та набуттям ним чинності. це має бути «розумний інтервал», який 
дозволить виробникам із країн-експортерів, а особливо з країн, що розви-
ваються, пристосувати свої товари або способи виробництва до вимог кра-
їни-імпортера.69 у 2001 році на Міністерській конференції Сот було визна-
чено, що тривалість такого інтервалу має становити 6 місяців [1].

Термінові нотифікації про ТБТ та СФЗ

у разі виникнення або загрози виникнення в країні-члені Сот невідклад-
них проблем безпеки та охорони здоров’я, захисту навколишнього середо-
вища або національної безпеки така країна може не дотримуватися вимог 
про завчасне надсилання нотифікацій. у таких випадках країна може при-
йняти відповідний нормативно-правовий акт, а вже після цього надіслати 
нотифікацію до Секретаріату Сот. вона має бути надіслана «негайно».

Нотифікації про робочі програми органів стандартизації

орган стандартизації, який прийняв кодекс доброчинної практики з роз-
робки, прийняття та застосування стандартів, повинен публікувати влас-

67 угода про тБт, статті 2.9.2, 2.9.4, 5.6.2, 5.6.4.
68 угода про застосування СФз, додаток B, пункти 5a та 5d.
69 угода про тБт, статті 2.9.12, 5.9; угода про застосування СФз, додаток B, пункт 2.
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ну робочу програму не рідше ніж раз на шість місяців. у програмі має 
бути зазначено, зокрема, стандарти, які орган розробляє на цей момент, 
а також стандарти, які він прийняв за попередній період. орган стандар-
тизації зобов’язаний повідомити про наявність програми не пізніше мо-
менту публікації.

9.2.5 офіційна публікація

угоди Сот передбачають, що, крім надсилання звичайної нотифікацій про 
намір запровадити тБт або СФз, члени Сот зобов’язані також опублікува-
ти повідомлення про такий намір. згідно з угодою про тБт публікація має 
бути здійснена в пресі. угода про застосування СФз не містить детальної 
вказівки на те, де має публікуватися повідомлення. але в ній зазначено, що 
повідомлення має бути оприлюднене в такий спосіб, щоб зацікавлені члени 
Сот мали змогу ознайомитися з ним.

9.3 форма та зміст нотифікацій

9.3.1 форма нотифікації

Затверджені форми нотифікацій

нотифікації про запровадження тБт або СФз, а також про укладання угод 
у сфері тБт мають подаватися у формах, затверджених комітетом із техніч-
них бар’єрів у торгівлі та комітетом із санітарних та фітосанітарних заходів. 
опис форм можна знайти в документах Сот [2, 4]. зображення форми но-
тифікації про запровадження тБт наведено на рис. 9.1.

Форми повинні заповнюватися повністю й точно. у випадку відсутності ін-
формації потрібно вказати на її відсутність, а не залишати відповідне поле 
форми порожнім.

G/TBT/N/XXX/XXX

Date

(00-0000) Page:

Committee on Technical Barriers to Trade
NOTIFICATION

The following notification is being circulated in accordance with Article 10.6. 

1. Notifying Member:       
If applicable, name of local government involved (Articles 3.2 and 7.2):       

2. Agency responsible:       
Name and address (including telephone and fax numbers, e-mail and web-site 
addresses, if available) of agency or authority designated to handle comments regarding 
the notification shall be indicated if different from above:       

3. Notified under Article 2.9.2 [   ], 2.10.1 [   ], 5.6.2 [   ], 5.7.1 [  ], other:       

4. Products covered (HS or CCCN where applicable, otherwise national tariff heading. 
ICS numbers may be provided in addition, where applicable):       

5. Title, number of pages and language(s) of the notified document:       

6. Description of content:       

7. Objective and rationale, including the nature of urgent problems where applicable:      

8. Relevant documents:       

9. Proposed date of adoption: 
Proposed date of entry into force: 

     

10. Final date for comments:       

11. Texts available from: National enquiry point [   ] or address, telephone and fax 
numbers, e-mail and web-site addresses, if available of the other body:       

рисунок 9.1. форма нотифікації про намір запровадити ТбТ

Джерело: WTO Committee on Technical Barriers to Trade. 2015. Decisions and Recommendations 
Adopted by the WTO Committee on Technical Barriers to Trade since 1 January 1995 (G/TBT/1/
Rev.12).

Нумерація нотифікацій

кожній нотифікації присвоюється унікальний код (номер). для нотифіка-
цій, які здійснюються згідно з угодою про тБт, він має вигляд G/TBT/N/XX/
XXX, а для нотифікацій відповідно до угоди про СФз — G/SPS/N/XX/XXX. 
літера G означає, що документ стосується торгівлі товарами, літери TBT та 
SPS позначають, що документ стосується, відповідно, технічних бар’єрів у 
торгівлі або санітарних та фітосанітарних заходів, а літера N свідчить, що 
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документ є нотифікацією. XX — це код країни, а XXX — номер нотифікації 
цієї країни. так, маркування нотифікації Європейського Союзу може ви-
глядати як G/TBT/N/Eu/565, україни — як G/TBT/N/Ua/86, а китаю — G/
SPS/N/Сn/64 (цифри є довільними та наведені для прикладу).

9.3.2 зміст нотифікації про ТбТ

нотифікація має містити лише назву й короткий опис запроваджуваного 
технічного регламенту або процедури оцінки відповідності. крім цього, но-
тифікація мусить вказувати на те, де можна отримати повний текст доку-
менту. у таблиці 9.1 наведено опис форми нотифікації.

Таблиця 9.1 опис форми нотифікації про намір запровадити ТбТ

номер 
поля назва поля зміст

1 Член Сот, що здійснює 
нотифікацію

країна, яка має намір запровадити техніч-
ний регламент або процедуру оцінки від-
повідності, що є предметом нотифікації

2 уповноважений орган орган, відповідальний за розробку відпо-
відного технічного регламенту або проце-
дури оцінки відповідності

3 нотифікація здійснюється 
згідно зі статтями …

Стаття угоди про тБт, відповідно до якої 
подано нотифікацію

4 Продукція товари, на які поширюється технічний 
регламент або процедура оцінки відпо-
відності (мають бути наведені коди това-
рів відповідно до класифікацій HS70 або 
CCCN71)

5 назва та розмір документа назва, кількість сторінок і мова викладу 
технічного регламенту або документа, 
яким запроваджується процедура оцінки 
відповідності

70 HS (Harmonized System або Harmonized Commodity Description and Coding System) — 
гармонізована система опису та кодування товарів, міжнародна номенклатура товарів, роз-
роблена всесвітньою митною організацією. 
71 CCCN (Customs Cooperation Council Nomenclature) — номенклатура ради митного спів-
робітництва, система міжнародного товарного кодування, що діяла до 1 січня 1989 року. 
Була замінена гармонізованою системою, але подекуди ще використовується в міжнародній 
торговельній практиці. 

номер 
поля назва поля зміст

6 опис змісту короткий опис суті запроваджувано-
го технічного регламенту або процедури 
оцінки відповідності

7 Мета й обґрунтування Мета та обґрунтування запровадження 
технічного регламенту або процедури 
оцінки відповідності (охорона здоров’я, 
безпечність товарів, національна безпека 
тощо)

8 Пов’язані документи (1) посилання на офіційну публікацію про 
намір запровадження технічного регла-
менту або процедури оцінки відповідно-
сті; (2) інформація про те, де буде опублі-
ковано прийнятий документ; (3) базовий 
документ, на який посилається запрова-
джуваний технічний регламент або про-
цедура оцінки відповідності; (4) релевант-
ний міжнародний стандарт (якщо існує)

9 очікувані дати прийняття 
та набуття чинності

очікувана дата прийняття технічного рег-
ламенту або процедури оцінки відповід-
ності, а також дата набуття документом 
чинності

10 кінцевий термін коменту-
вання

кінцева дата для надання коментарів кра-
їнами-членами Сот до запропоновано-
го технічного регламенту або процедури 
оцінки відповідності

11 текст можна отримати … органи, у яких можна отримати текст до-
кумента, щодо якого оформлено нотифі-
кацію

джерело: Decisions and Recommendations Adopted by the WTO Committee on Technical Barriers to 
Trade since 1 January 1995 [4]

9.3.3 зміст нотифікації про сфз

нотифікація про намір запровадження санітарного або фітосанітарного за-
ходу є подібною до нотифікації про плани введення технічного регламенту 
або процедури оцінки відповідності. різниця між ними є такою:
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	 нотифікація про СФз містить два додаткові поля: (1) регіони, на які 
ймовірно вплине захід, та (2) міжнародний стандарт, інструкція чи 
рекомендація, на яких базується захід. в останньому полі має бути 
вказано, хто є автором відповідного міжнародного стандарту, ін-
струкції чи рекомендації (один або кілька з чотирьох варіантів — 
(а) комісія з «кодекс аліментаріус», (б) Міжнародне епізоотичне 
бюро, (3) організації, що діють у рамках Міжнародної конвенції із 
захисту рослин, та (4) жодна з перелічених організацій). у цьому 
полі потрібно також дати посилання на відповідний міжнародний 
документ;

	 поле «очікувані дати прийняття та набуття чинності» розділене 
на два: «очікувана дата прийняття» та «очікувана дата набуття 
чинності»;

	 поле «нотифікація здійснюється згідно із статтями …» відсутнє.

9.3.4 зміст нотифікації щодо стандартів

орган стандартизації має наводити в нотифікації щодо наявності робочої 
програми таку інформацію:

	 назва та адреса органу стандартизації;
	 назва та номер видання, у якому опубліковано робочу програму;
	 період, на який поширюється робоча програма;
	 ціна видання (якщо така існує);
	 інформація про місце й час отримання видання.

9.3.5 мова нотифікацій

відповідно до угоди про тБт та угоди про застосування СФз нотифікація 
може бути викладена лише англійською, французькою або іспанською мо-
вами (крім нотифікацій органів стандартизації, щодо яких угоди не містять 
положення про мову викладу).

9.4. реагування на нотифікації

9.4.1 зобов’язання членів соТ

угоди Сот передбачають два зобов’язання країн-відправників нотифі-
кації, які виникають після її надсилання. По-перше, на запит інших чле-
нів Сот вони мають надати докладний опис або копію запропонованого 
документу, що є предметом нотифікації, та, якщо це можливо, зазна-
чити ті частини, у  яких він відхиляється від відповідних міжнародних 
стандартів. документи повинні надаватися мовою оригіналу. Хоча для 
розвинених країн зроблено виняток — вони мають надавати переклади 
документів (або переклади резюме документів) англійською, французь-
кою чи іспанською мовами. По-друге, країни-відправники нотифікації 
мають обговорити та взяти до уваги зауваження інших членів Сот, ви-
словлені у зв’язку з нотифікацією.

9.4.2 рекомендації соТ

за рекомендацією Сот будь-які запити щодо надання документації повин-
ні бути оброблені впродовж п’яти робочих днів. якщо ж очікується затрим-
ка в наданні документів, про це має бути заздалегідь повідомлено зацікав-
леним сторонам. При цьому також заявнику має бути повідомлено, коли 
потрібні документи можуть бути надані.

у випадку отримання аргументованих коментарів щодо необґрунтова-
ності чи надмірності запропонованих тБт чи СФз, видавнику нотифі-
кації рекомендується утриматись від їхнього впровадження. у разі до-
сягнення консенсусу щодо основних моментів запропонованих заходів 
видавник нотифікації впроваджує їх у встановлені терміни. на ранніх 
етапах коментування внесені зауваження, як правило, не відомі третім 
сторонам, оскільки надаються у двосторонньому режимі (країна-комен-
татор надсилає коментарі безпосередньо країні-видавнику нотифікації). 
однак найбільш поширені зауваження й коментарі можуть бути вине-
сені на широкий загал, і, серед іншого, стати предметом обговорення в 
комітетах з тБт та СФз.

комітети з тБт і СФз зазначають особливу корисність обміну інформацією 
між країнами-членами щодо майбутньої розробки проектів технічних рег-
ламентів і процедур оцінки відповідності ще до того, як будуть представле-
ні відповідні нотифікації (на добровільній основі). це підвищує прозорість 
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і надає більше можливостей для коментарів. обмін інформацією можна 
здійснювати електронним шляхом. Членам Сот рекомендується повідом-
ляти комітети Сот про наявність такої інформації.

* * *

угода про тБт та угода про застосування СФз зобов’язують країни-члени 
Сот письмово інформувати інших членів організації про найважливіші 
рішення, що стосуються технічних регламентів, процедур оцінки відповід-
ності та санітарних і фітосанітарних заходів. такі повідомлення (нотифі-
кації) стосуються перш за все запропонованих або запроваджених тБт та 
СФз, а також укладання угод із питань, які стосуються тБт. за винятком 
надзвичайних обставин, нотифікації повинні подаватися завчасно, що-
найменше за 60 днів до прийняття документів. нотифікації повинні мати 
форму, встановлену Сот. зобов’язання з інформування зменшують ризик 
запровадження невиправданих перешкод для міжнародної торгівлі, а також 
створюють умови, які дозволяють одним членам Сот адаптуватися до змін 
у регулюванні інших членів організації.

джерела:

1) WTO. 2001. Implementation-Related Issues and Concerns. Decision of the 
Ministerial Conference of 14 November 2001. Doha, Qatar.

2) WTO Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures. 2008. 
Recommended Procedures for Implementing the Transparency Obligations of 
the SPS Agreement (Article 7) as of 1 December 2008 (G/SPS/7/Rev.3).

3) WTO Committee on Technical Barriers to Trade. 2009. Fifth Triennial 
Review of the Operation and Implementation of the Agreement on Technical 
Barriers to Trade under Article 15.4 (G/TBT/26).

4) WTO Committee on Technical Barriers to Trade. 2013. Decisions and 
Recommendations Adopted by the WTO Committee on Technical Barriers to 
Trade since 1 January 1995 (G/TBT/1/Rev.11).

розділ 10. 

ТбТ та сфз в єс

Попередні розділи було присвячено розкриттю суті технічних бар’єрів у 
торгівлі (тБт) і санітарних та фітосанітарних заходів (СФз), а також огляду 
правил їх застосування в міжнародній торгівлі. такий огляд варто допов-
нити прикладом того, як тБт та СФз регулюються на практиці. найбільш 
корисним є опис застосування технічного регулювання, стандартизації і са-
нітарного та фітосанітарного захисту в Європейському Союзі (ЄС). По-пер-
ше, ЄС є найбільшим торговельним партнером україни серед економічних 
об’єднань. По-друге, після укладання в 2014 році угоди про асоціацію з ЄС 
україна має зблизити своє законодавство у відповідній сфері із норматив-
но-правовими актами союзу. По-третє, рівень розвитку технічного регу-
лювання, стандартизації і санітарного та фітосанітарного захисту в ЄС є 
одним із найвищих у світі, що забезпечує країнам союзу конкурентну пере-
вагу на світовому ринку.

у цьому розділі основну увагу приділено внутрішній політиці ЄС у сфері 
технічного регулювання, стандартизації і санітарного та фітосанітарного 
захисту. оглянуто принципи та способи встановлення обов’язкових та не-
обов’язкових вимог до характеристик товарів, а також перевірки товарів на 
відповідність цим вимогам. крім того, висвітлені питання зовнішньої полі-
тики ЄС щодо тБт та СФз.

10.1 загальний огляд

10.1.1 Принципи регулювання

Спільна політика

Європейський Союз є політичним та економічним об’єднанням 28-ми кра-
їн, розташованих переважно в Європі. за типом економічної інтеграції ЄС є 
економічним союзом, тобто об’єднанням, головними ознаками якого є на-
явність спільного ринку та спільної зовнішньоторговельної політики. това-
ри, послуги, робоча сила та капітал можуть вільно переміщатися територі-
єю союзу через кордони країн-членів. однією з умов вільного переміщення 
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товарів є спільна політика щодо вимог до характеристик товарів. наявність 
такої спільної політики і є першим із основних принципів, на якому базу-
ється застосування тБт та СФз у ЄС.

Мінімізація вимог

другим принципом є мінімізація перешкод виробництву та торгівлі, що мо-
жуть виникнути через застосування тБт та СФз, за умови забезпечення 
належного рівня охорони життя та здоров’я людей, тварин та рослин, за-
хисту навколишнього середовища, захисту прав споживачів та досягнення 
інших законних цілей. запровадження цього принципу в ЄС відбулося ще 
до підписання угод Сот про тБт та про застосування СФз. Більше того, 
прийняті в ЄС принципи регулювання тБт були покладені в основу поточ-
ної редакції відповідної угоди Сот.

Інші принципи

як член Світової організації торгівлі, ЄС дотримується й інших принципів 
Сот, на яких ґрунтується регулювання тБт та СФз, зокрема, принципів 
недискримінацій, прозорості, послідовності та використання міжнародних 
стандартів (див. розділи 3 та 6).

10.1.2 рівні регулювання

Загальноєвропейський рівень

Формування політики у сфері тБт та СФз здійснюється як на загальноєв-
ропейському, так і на національному рівнях. загальні принципи політики, 
а також найважливіша частина вимог до характеристик товарів визнача-
ються в спільному (або гармонізованому) законодавстві ЄС. воно включає 
акти прямої дії та акти, які набувають чинності в кожній окремій країні 
лише після імплементації в національне законодавство. до першого типу 
документів належать, зокрема, постанови (regulations) ради ЄС та Європей-
ського Парламенту (палат законодавчого органу ЄС), а також Європейської 
комісії (виконавчого органу союзу). до другого типу документів належать, 
перш за все, директиви (directives), які найчастіше приймає Європейська 
комісія.

головними документами ЄС є договір про Європейський Союз (що набув 
чинності в 1993 році) та договір про функціонування Європейського Союзу 
(який набув чинності під цією назвою в 2009 році). Статті 34-36 останнього 
містять ключове положення щодо вільного переміщення товарів територі-
єю ЄС: у торгівлі між собою країни-члени союзу не мають права запрова-
джувати кількісні обмеження експорту та імпорту або будь-які заходи, що 
мають аналогічний ефект, за винятком обмежень, необхідних для:

	 охорони здоров’я та життя людей, тварин або рослин;
	 захисту суспільної моралі;
	 підтримки громадського порядку та громадської безпеки;
	 захисту національних надбань, що мають художню, історичну або 

археологічну цінність;
	 захисту промислової та комерційної нерухомості [13]. 

Національний рівень

наведене вище положення дозволяє членам ЄС встановлювати власні ви-
моги до характеристик товарів. такі вимоги можуть стосуватися як това-
рів, які не є предметом регулювання на загальноєвропейському рівні, так 
і товарів, які покриваються загальним законодавством (у такому випадку 
йдеться про додаткові вимоги). водночас, право країн-членів ЄС запрова-
джувати власні вимоги суттєво обмежене іншими правовими актами ЄС. 
на практиці в переважній більшості випадків продукція, що законно про-
дається на території однієї країни, може вільно продаватися на території 
інших країн-членів союзу (див. частину 10.2 цього розділу).

Процес зближення законодавства країн ЄС щодо тБт та СФз є складовою 
поглиблення інтеграційних процесів у цьому об’єднанні, тому національні 
норми поступово замінюються загальноєвропейськими.

10.1.2 сфери регулювання

з адміністративної точки зору, ЄС не виокремлює технічне регулювання та 
стандартизацію в окрему сферу регулювання. обов’язкові та необов’язко-
ві вимоги до товарів встановлюються в процесі реалізації політики ЄС у 
різних сферах, до яких належать, зокрема, захист прав споживачів, безпеч-
ність продовольчих товарів та захист навколишнього середовища [15]. Пе-
релік таких сфер міститься в таблиці 10.1.



188 189Розділ 10. ТБТ та СФз в ЄСРозділ 10. ТБТ та СФз в ЄС

Таблиця 10.1 основні сфери політики єс, у яких запроваджуються ТбТ та сфз

сфера політики напрям політики

1. Сільське господарство,  
рибальство  
та продовольство

Безпечність продуктів харчування:

−	 етикетування продовольчих товарів;
−	 якість продовольчих товарів;
−	 здоров’я рослин;
−	 хвороби тварин;
−	 правила поводження з тваринами;
−	 гМо.

2. навколишнє середовище, 
споживачі  
та охорона здоров’я

захист навколишнього середовища:
−	 повітря;
−	 вода;
−	 ґрунт;
−	 хімічні речовини;
−	 сміття;
−	 дика природа та біорозмаїття;
−	 цивільний захист.

охорона здоров’я:
−	 ліки;
−	 хвороби людей;
−	 тютюн.

захист прав споживачів

3. Бізнес Європейські стандарти

Політика в окремих секторах (хімічна про-
мисловість, машинобудування тощо)

4. зайнятість та соціальні 
права

Безпека праці

5. транспорт Безпека пасажирів

джерело: авторська схема на основі матеріалів Інтернет-сайту Європейської комісії

10.2 Технічні регламенти

10.2.1 Підходи до технічного регулювання

Першу угоду, яка передбачала створення спільного ринку європейськими 
країнами, було підписано в 1957 році,72 проте усунення бар’єрів у торгівлі 
між країнами відбувалося дуже повільно. однією з причин була складність 
узгодження вимог до характеристик товарів. Щоб пришвидшити процес 
гармонізації, у 1985 році ЄС вирішив спростити технічне регулювання: 
перелік обов’язкових вимог мав бути скорочений до мінімального, а самі 
вимоги мали викладатися в найбільш загальному (наскільки це можливо) 
вигляді, передусім, як вимоги до експлуатаційних характеристик товарів. 
така політика отримала назву «нового підходу», оскільки вона базувалася 
на резолюції ради ЄС «Про новий підхід до технічної гармонізації та стан-
дартів» [6, 17].

нормативно-правові акти, прийняті з використанням «нового підходу», 
дозволили ЄС створити повноцінний спільний ринок, на території якого 
рух товарів є вільним. такий ринок запрацював у 1993 році. з того часу біль-
шість товарів, вимоги до яких встановлені на загальноєвропейському рів-
ні, є предметом регулювання за принципами «нового підходу». водночас, 
вимоги до деяких товарів продовжують встановлюватися з використанням 
«старого підходу», який передбачає глибоку деталізацію вимог [16].

на національному рівні технічне регулювання може здійснюватися з вико-
ристанням принципів як «нового підходу», так і «старого підходу».

10.2.2 «новий підхід» у гармонізованому законодавстві

Основні принципи

головними принципами «нового підходу» до технічного регулювання є мак-
симальне обмеження числа обов’язкових вимог до характеристик товарів, а 
також спрощення таких вимог. Більш детально «новий підхід» передбачає, 
що:

72 римська угода, укладена німеччиною, Францією, італією, Бельгією, нідерландами та 
люксембургом, про заснування Європейського економічного співтовариства.
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	 перелік обов’язкових вимог до товарів у гармонізованому зако-
нодавстві ЄС обмежується лише основними вимогами, які мають 
гарантувати безпечність товарів або сприяти досягненню інших 
законних цілей (таких як запобігання шахрайству, захист навко-
лишнього середовища). ці вимоги мають стосуватися переважно 
експлуатаційних характеристик товарів;

	 обов’язкові вимоги мають встановлюватися до широких груп то-
варів (наприклад, до обладнання, що працює під тиском, низько-
вольтного електричного обладнання, медичних пристроїв, іграшок) 
або широких груп ризиків (наприклад, до електромагнітної суміс-
ності, використання певних шкідливих речовин в електричному та 
електронному обладнанні), а не до окремих товарів або ризиків;

	 товари, які відповідають обов’язковим вимогам, можна вільно й 
безперешкодно переміщувати по всій території Європейського со-
юзу. і навпаки, товари, які не відповідають цим вимогам, не можуть 
продаватися на ринку ЄС.

згідно з «новим підходом», детальні технічні специфікації мають виклада-
тися в окремих документах, дотримання яких є добровільним, — стандар-
тах. При цьому ЄС уповноважує певні організації приймати стандарти, що 
забезпечують виконання обов’язкових вимог. такі стандарти називаються 
гармонізованими стандартами ЄС (детальніше про них ідеться в частині 
10.4 цього розділу). дотримання гармонізованих стандартів ЄС є добро-
вільним, але товари, виготовлені у відповідності до таких стандартів, ко-
ристуються в ЄС презумпцією відповідності. це означає, що виробники 
такої продукції можуть використовувати менш жорсткі процедури оцінки 
відповідності, ніж виробники продукції, що не відповідає гармонізованим 
стандартам (принаймні в деяких випадках) [16].

Додаткові принципи

згідно з «новим підходом» до технічного регулювання при застосуванні 
технічних регламентів країни-члени ЄС мають також:

	 здійснювати громадські слухання на ранніх стадіях запровадження 
технічних регламентів, якщо вони можуть становити загрозу нор-
мальному функціонуванню внутрішнього ринку;

	 здійснювати регулярний моніторинг використання технічних рег-
ламентів і скасовувати їх, якщо вони є застарілими або надмірни-
ми [6].

офіційні тексти документів, які встановлюють обов’язкові вимоги до то-
варів (і є технічними регламентами в розумінні Сот), публікуються в офі-
ційному друкованому органі ЄС — The Official Journal of the European Union.

Результати застосування

очевидно, що країнам простіше узгоджувати основні вимоги до широких 
груп товарів, ніж виробляти спільну позицію стосовно детальних специ-
фікацій кожного товару окремо. Саме тому застосування «нового підходу» 
дозволило країнам-членам ЄС значно прискорити процес гармонізації за-
конодавства та створити повноцінний спільний ринок. директиви Євро-
комісії, які встановлюють обов’язкові вимоги до товарів на описаних вище 
принципах, отримали назву «директиви «нового підходу».

іншим наслідком реформи технічного регулювання стало спрощення ре-
гулювання. з 1985 року по 2013 рік було прийнято близько 30-ти директив 
«нового підходу», які замінили приблизно 700 інших документів [16].

10.2.3 «старий підхід» у гармонізованому законодавстві

«Старий підхід», який передбачає формулювання вимог до вузьких груп то-
варів у вигляді детальних технічних специфікацій (що могли стосуватися 
як власне товарів, так і процесу виробництва), був основним до 1985 року. 
зараз він продовжує застосовуватися лише щодо двох груп непродовольчих 
товарів — автомобілів та продукції хімічної промисловості (включаючи 
фармацевтичну продукцію). використання «старого підходу» пов’язано з 
міжнародною практикою та зобов’язаннями ЄС за міжнародними угодами, 
які не можуть бути змінені в односторонньому порядку [16].

10.2.4 національне законодавство

Принцип взаємного визнання

як уже зазначалося, країни-члени ЄС можуть встановлювати обов’язкові 
вимоги до товарів, якщо вони не суперечать загальноєвропейському зако-
нодавству. водночас, таке право є обмеженим. це обмеження пов’язано, 
по-перше, з існуванням у законодавстві ЄС принципу взаємного визнання 
технічного регулювання та процедур оцінки відповідності. такий принцип 
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був встановлений у 1979 році Європейським судом, найвищою судовою ін-
станцією ЄС, за результатами розгляду справи щодо торгівлі лікером Cassis 
de Dijon (тому іноді він називається принципом Cassis de Dijon). Суд визнав, 
що товари, які законно вироблені на території однієї країни-члена ЄС, мо-
жуть вільно продаватися на території іншої країни-члена, навіть якщо від-
повідність цих товарів вимогам цієї країни не доведено. Член ЄС може об-
межити ввезення товарів з інших країн-членів лише з метою захисту життя 
та здоров’я людей, навколишнього середовища, національної безпеки, сус-
пільної моралі, а також для досягнення інших законних цілей, при цьому 
такі обмеження не повинні бути надмірними.

Пізніше цей принцип був розвинений в інших нормативно-правових актах 
ЄС. найважливішим із них є Постанова Європейського парламенту та ради 
ЄС №764/2008, яка поклала відповідальність за доведення обґрунтованості 
обмежень на країну, яка їх запроваджує. Фактично цим документом було 
затверджено принцип презумпції відповідності товарів обов’язковим ви-
могам, встановленим на національному рівні країнами-імпортерами. тобто 
товари, які вироблені в одних країнах-членах ЄС (або імпортовані до цих 
країн з-поза меж ЄС), можуть продаватися на території інших країн-членів, 
якщо не доведено шкідливість цих товарів або їхню невідповідність іншим 
законним вимогам [11, 16].

Нотифікації та контактні пункти

додатковим механізмом попередження утворення бар’єрів у торгівлі між 
членами ЄС є механізм нотифікацій, подібний до того, що існує в Сот. 
кожна країна-член ЄС зобов’язана інформувати інші країни-члени та Єв-
ропейську комісію про всі проекти технічних регламентів, які ця країна 
планує прийняти. Процедура нотифікації визначена директивою Європей-
ського парламенту та ради ЄС №98/34/EC [8].

Прозорість встановлення вимог до товарів на національному рівні також 
має підтримуватися за допомогою публікації інформації та механізму від-
повіді на запити. відповідно до згаданої вище Постанови Європейського 
парламенту та ради ЄС №764/2008 Європейська комісія має публікувати пе-
релік товарів, вимоги до характеристик яких встановлюються на національ-
ному рівні. а кожна країна-член ЄС має створити спеціальний контактний 
пункт, який повинен відповідати на запити зацікавлених осіб щодо вимог 
до конкретних товарів (product contact points) [14].

10.3 санітарні та фітосанітарні заходи

10.3.1 Підхід до регулювання

регулювання вимог до продовольчих товарів здійснюється на основі 
підходу, який є подібним до принципів «старого підходу» в технічному 
регулюванні. тобто, обов’язкові вимоги є деталізованими та жорстки-
ми. При цьому переважна частина санітарних та фітосанітарних вимог 
встановлена в гармонізованому законодавстві ЄС. додаткові вимоги до 
продовольчих товарів на національному рівні можуть запроваджува-
тися лише (1) з метою збереження традиційних методів виробництва, 
переробки та продажу харчових продуктів або (2) пристосування до 
особливих географічних умов. крім цього, на національному рівні мо-
жуть вводитися додаткові вимоги щодо обладнання або будівель, які ви-
користовуються у виробництві продовольства [10]. за умови виконан-
ня вимог гармонізованого законодавства продукти харчування можуть 
вільно переміщуватися територією ЄС, у  протилежному випадку вони 
не можуть продаватися в ЄС.

10.3.2 основні принципи регулювання

Базовим документом, який визначає політику ЄС щодо безпечності про-
довольчих товарів, є Постанова Європейського парламенту та ради ЄС 
№178/2002. ця постанова та інші нормативно-правові акти ЄС визначають 
такі основні принципи регулювання виробництва та торгівлі продоволь-
ством:

	 інтегрований підхід — регулювання застосовується до всіх хар-
чових товарів на всіх стадіях вирощування (первинного виробни-
цтва), переробки, транспортування, зберігання та продажу;

	 відповідальність підприємств — виробники, переробники, а та-
кож транспортні та торговельні підприємства є відповідальними за 
виконання всіх необхідних вимог. якщо в підприємств є підстави 
вважати, що продукція не відповідає вимогам, вони зобов’язані по-
відомити про це компетентні органи;

	пріоритетність вимог до процесу виробництва — підприємства 
мають застосовувати процедури, що базуються на методиці «ана-
ліз ризиків та критичні контрольні точки» (Hazard Analysis and 
Critical Control Point, HACCP). Метою цієї методики є забезпечення 
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такого контролю за процесом виробництва, який дозволить замі-
нити контроль за якістю готової продукції або суттєво зменшити 
потребу в ньому;73

	 простежуваність — підприємства повинні мати інформацію щодо 
джерел походження продуктів харчування та/або їхніх компонен-
тів. Метою є забезпечення можливості визначення початкового 
джерела будь-якої проблеми у сфері безпечності харчових продук-
тів. у деяких випадках принцип простежуваності втілюється за до-
помогою маркування продукції;

	 наукова обґрунтованість — встановлення вимог до товарів має 
відбуватися на основі аналізу ризику, що здійснюється на наукових 
принципах;

	 принцип обережності (precautionary principle) — вимоги та інші об-
меження можуть застосовуватися тимчасово без наукового обґрун-
тування;

	 прозорість — інформація про вимоги до продовольчих товарів має 
оприлюднюватися, а самі вимоги мають запроваджуватися після 
консультацій із громадськістю.

10.3.3 види вимог

законодавство ЄС передбачає, що до продовольчих товарів встановлюють-
ся такі загальні або специфічні вимоги:

	 гігієнічні вимоги;
	мікробіологічні вимоги;
	 вимоги щодо температурного режиму;
	 вимоги щодо вмісту речовин (наприклад, залишків ветеринарних 

препаратів);
	 вимоги щодо процедур тестування та дослідження, у тому числі, 

щодо відбору зразків.

окремо варто зупинитися на вимозі реєстрації підприємств, бізнес яких 
пов’язаний із продуктами харчування. такі підприємства мають бути 
обов’язково зареєстровані, причому в деяких випадках реєстрація здійсню-
ється лише після надання дозволу. Підприємства з країн, які не входять до 
ЄС, але планують продавати продовольство на території об’єднання, також 
мають пройти відповідну реєстрацію в органах ЄС.

73 такі процедури мають виконувати всі виробники, переробники, а також транспортні та 
торговельні підприємства, крім підприємств, що займаються первинним виробництвом.

10.3.4 організаційна основа

вимоги до харчових продуктів встановлюють на загальноєвропейському 
рівні, але забезпечення дотримання цих вимог є функцією органів влади 
країн-членів союзу. на рівні ЄС здійснюється тільки розробка відповідних 
нормативних актів та оцінка ризику, а також контроль за дотриманням за-
конодавства. Першим займається Європейське відомство з безпеки харчо-
вих продуктів (European Food Safety Authority, EFSA), другим — відомство з 
продовольства та ветеринарії (Food and Veterinary Office, FVO) [18].

10.4 стандарти

10.4.1 види стандартів

визначення стандарту в законодавстві ЄС є подібним до визначення, яке 
міститься в угоді Сот про технічні бар’єри в торгівлі. особливістю ЄС є 
наявність різних видів стандартів, зокрема національних, європейських, 
гармонізованих. зміст цих понять є таким:

	 стандарт — це технічна специфікація, прийнята визнаним органом 
стандартизації для постійного або багаторазового використання, 
дотримання вимог якої не є обов’язковим;

	 національний стандарт — це стандарт, прийнятий національним 
органом стандартизації;

	 європейський стандарт — це стандарт, прийнятий однією з євро-
пейських організацій стандартизації, визначених радою ЄС та Єв-
ропарламентом (їх перелік наведений у наступній частині цього 
розділу);

	 гармонізований стандарт — це європейський стандарт, прийнятий 
на прохання Європейської комісії, який передбачає виконання гар-
монізованого законодавства ЄС. 

	міжнародний стандарт — це стандарт, прийнятий міжнародним 
органом стандартизації [16].

назви європейських стандартів починаються з префіксу EN (наприклад, 
стандарт EN 60065 — «вимоги безпечності до аудіо-, відео- та інших по-
дібних пристроїв») [3]. Перелік гармонізованих стандартів ЄС публікується 
в офіційному друкованому органі ЄС — The Official Journal of the European 
Union.
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10.4.2 розробники стандартів

Уповноважені організації

керівні органи ЄС визначили три організації, уповноважені розробляти та 
приймати європейські стандарти: Європейський комітет зі стандартизації 
(CEN), Європейський комітет з електротехнічної стандартизації (CENELEC) 
та Європейський інститут телекомунікаційних стандартів (ETSI). ці органі-
зації відіграють провідну роль у створенні стандартів не тільки в Європі, 
але й у всьому світі. у разі необхідності до розробки європейських стандар-
тів можуть залучатися також інші організації.

CEN

Створений у 1961 році Європейський комітет зі стандартизації (фр. Comité 
Européen de Normalisation, CEN) є головною організацією, уповноваженою 
розробляти гармонізовані стандарти ЄС. Сфера діяльності комітету охоплює 
всі сектори економіки, за винятком електротехнічної галузі та телекомуні-
каційного сектору. він розробляє стандарти, які застосовуються як у верти-
кальних, так і в горизонтальних секторах. до цих секторів належать, зокрема:

	 промисловість (авіаційна та космічна галузі, виробництво облад-
нання, споживчих товарів, оборонна промисловість, хімічна про-
мисловість);

	 продовольча сфера;
	 послуги;
	 будівництво та інфраструктура;
	 енергетика;
	 транспорт;
	 інформаційно-комунікаційні технології (IкT);
	 охорона здоров’я та безпечність товарів;
	 охорона навколишнього середовища;
	 застосування матеріалів (металів, пластмаси, гуми, паперу);
	 нові технології (зокрема, нанотехнології).

Повними членами CEN є провідні національні органи стандартизації 28-
ми країн-членів ЄС та 5-ти інших країн — ісландії, норвегії, Швейцарії, 
Македонії та туреччини (по одній організації від однієї країни). крім 
цього, CEN має також 17 асоційованих членів, до яких належить і Мініс-

терство економічного розвитку й торгівлі україни в особі департамен-
ту технічного регулювання. Штаб-квартира організації розташована в 
Брюсселі (Бельгія). [2] CEN співпрацює з Міжнародною організацією зі 
стандартизації (ISO), провідною міжнародною організацією в цій сфері. 
у 1991 році між CEN та ISO було укладено угоду, що покликана запобіг-
ти дублюванню або суперечностям у стандартах цих двох організацій 
(«віденська угода»).

Станом на кінець 2014 року були чинними 15  615 документів, ухвалених 
CEN. Переважну більшість із них (14 163) становили європейські стандарти 
(EN). на початку 2015 року в рамках CEN працювали 313 технічних комі-
тетів організації, що займалися стандартизацію в окремих сферах, а також 
1 788 інших структур (робочих груп тощо). [1]

CENELEC

Європейський комітет з електротехнічної стандартизації (фр. Comité 
Européen de Normalisation Électrotechnique, CENELEC), заснований у 1973 
році, розробляє стандарти та інші технічні специфікації в галузі електрич-
ної техніки. Сфера його діяльності частково перетинається зі сферою ді-
яльності попередньої організації. діяльність CENELEC охоплює такі групи 
товарів та сфери:

	 електричні транспортні засоби (включаючи залізниці);
	 побутова техніка;
	медичне обладнання;
	 волоконно-оптичні мережі;
	 сонячні фотоелектричні системи;
	 паливні елементи;
	 інформаційно-комунікаційні технології;
	 електромагнітна сумісність;
	 обмін інформацією між пристроями;
	 системи вимірювання. [5]

Повними членами CENELEC є провідні органи стандартизації в електро-
технічній галузі тих 33-х країн, які формують CEN. крім цього, CENELEC 
має 14 афілійованих членів, до числа яких входить й україна (в особі за-
значеної вище установи), а також один партнерський орган стандартизації 
(комітет із технічного регулювання та метрології казахстану).
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CENELEC тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією 
(IEC), провідним розробником стандартів у відповідній галузі на міжна-
родному рівні. Станом на кінець 2014 року були чинними 6 519 стандартів, 
затверджених CENELEC. При цьому 78% стандартів організації були іден-
тичними стандартам IEC або базувалися на них. Переважна більшість до-
кументів, ухвалених CENELEC, є європейськими стандартами (EN), проте 
відносно невелика частина з них відноситься до гармонізованих стандар-
тів (26% від загальної кількості стандартів). з організаційної точки зору, 
робота в CENELEC була розподілена між 80-ма комітетами та підкоміте-
тами, а також 309-ма іншими структурами (робочими групами тощо). [4] 
Штаб-квартира організації розташована в Брюсселі (Бельгія).

ETSI

Європейський інститут телекомунікаційних стандартів (European 
Telecommunications Standards Institute, ETSI), створений у 1988 році, займа-
ється розробкою стандартів у сфері зв’язку, у тому числі, фіксованого та 
мобільного зв’язку, радіозв’язку, теле- та радіомовлення, а також інтер-
нет-мереж.

Членство в ETSI організовано за іншим принципом ніж членство в CEN 
та CENELEC. участь у роботі організації можуть брати не тільки провід-
ні національні організації стандартизації, а й інші структури, зокрема, ви-
робники телекомунікаційного обладнання, постачальники та користувачі 
телекомунікаційних послуг, освітні, наукові та дослідницькі установи, кон-
салтингові підприємства та інші організації. Станом на кінець 2013 року 
участь в ETSI брала 751 організація (у тому числі 613 повних членів, 115 
асоційованих членів та 23 спостерігачі) з 62-х країн світу. 41% з них були ви-
робниками телекомунікаційного обладнання, 15% — дослідницькими орга-
нізаціями, по 9% — постачальниками послуг та консалтинговими устано-
вами. від україни участь в ETSI бере державне підприємство «український 
науково-дослідний інститут радіо й телебачення» (ундірт), що належить 
до сфери управління адміністрації державної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації україни (держспецзв’язку).

Серед розроблених ETSI стандартів — стандарти мобільного зв’язку GSM, 
системи професійного мобільного радіозв’язку TETRA, а також стандарт 
радіотелефонів DECT. Штаб-квартира організації розташована в техноло-
гічному парку Софія-антіполіс на півдні Франції.

10.5 Процедури оцінки відповідності

«Глобальний підхід» до оцінки відповідності

як уже зазначалося, оцінка відповідності (conformity assessment) — це будь-
яка дія чи комплекс заходів, що мають на меті встановити відповідність 
товару чи виробничого процесу вимогам технічних регламентів чи стан-
дартів. у ЄС оцінка відповідності здійснюється на основі принципів, ви-
кладених у резолюції ради ЄС від 21 грудня 1989 року «Щодо глобального 
підходу до оцінки відповідності» [7] та розвинених пізніше в інших доку-
ментах. головними з цих принципів є повна відповідальність за вироблений 
товар виробника, а також наявність чітких та однакових для всіх країн ЄС 
правил оцінки відповідності.

згідно з правилами перелік способів оцінки відповідності є обмеженим, 
причому всі можливі способи поділені на модулі. Під час розробки тех-
нічного регламенту або стандарту органи ЄС мають визначити, які модулі 
можуть бути використані для оцінки відповідності товару цьому регламен-
ту та в яких випадках застосовуються конкретні модулі. При виготовленні 
товару виробник зобов’язаний самостійно здійснити оцінку відповідності 
згідно з необхідним модулем або модулями (для здійснення оцінки потріб-
но не більше двох модулів). у деяких випадках виробник може обирати між 
різними варіантами оцінки, що передбачають проходження різних модулів.

у більшості випадків виробник здійснює оцінку відповідності самостійно. 
результатом такої оцінки є підписана виробником декларація про відповід-
ність (EU Declaration of Conformity), яка по суті є письмовою заявою про від-
повідність товару необхідним обов’язковим вимогам або стандарту. у ви-
падках, коли використання товару може бути пов’язано зі значним ризиком 
для споживачів або навколишнього середовища, виробник має залучити 
до оцінки спеціалізоване підприємство — акредитовану установу (notified 
body), яка здійснює необхідні перевірки та дослідження. акредитовані уста-
нови зазвичай є приватними підприємствами, що працюють на умовах кон-
куренції. дозвіл на здійснення оцінки відповідності (акредитацію) надають 
уповноважені державні органи країн-членів ЄС [16].

оцінка відповідності може здійснюватися як у процесі конструювання 
(проектування) продукту, так і під час виробництва. вона може стосува-
тися не тільки самого товару, але й виробничого процесу. Перелік способів 
оцінки відповідності наведений у наступній частині цього розділу.
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Способи оцінки відповідності

законодавство ЄС передбачає 15 способів оцінки відповідності, кожен із 
яких складається з одного чи двох модулів. ці способи — від найменш до 
найбільш жорсткого — наведені в таблиці 10.2

Таблиця 10.2 способи оцінки відповідності в єс

індекс опис

а внутрішній контроль виробництва (за результатами якого підписується 
декларація про відповідність)

а1 внутрішній контроль виробництва плюс перевірка певних 
характеристик продукції, що здійснюється під зовнішнім наглядом

A2 внутрішній контроль виробництва плюс тестування продукції, що 
здійснюється під зовнішнім наглядом через випадкові проміжки часу 

в+С оцінка за стандартами ЄС (модуль B), за якою іде оцінка відповідності 
на основі внутрішнього контролю виробництва (модуль C)

B+С1 оцінка за стандартами ЄС (модуль B), що супроводжується оцінкою 
відповідності на основі внутрішнього контролю плюс перевірка певних 
характеристик продукції, що здійснюється під зовнішнім наглядом 
(модуль C1)

B+C2 оцінка за стандартами ЄС (модуль B), за якою іде оцінка відповідності 
на основі внутрішнього контролю виробництва, що здійснюється під 
зовнішнім наглядом через випадкові проміжки часу (модуль С2)

B+D оцінка за стандартами ЄС (модуль B) із контролем відповідності, 
що здійснюється за стандартами ЄС щодо забезпечення якості 
виробничого процесу (модуль D)

D1 оцінка системи якості виробництва, що здійснюється акредитованою 
установою

B+E оцінка за стандартами ЄС (модуль B), що супроводжується оцінкою 
відповідності за стандартами ЄС на основі забезпечення якості 
продукції (модуль E)

е1 контроль якості здійснення тестування й перевірки кінцевої продукції

B+F оцінка за стандартами ЄС (модуль B), за якою іде контроль відповідності 
за стандартами ЄС на основі перевірки продукту (модуль F)

F1 контроль відповідності на основі перевірки продукту

індекс опис

G контроль відповідності, здійснюваний на основі покрокової 
верифікації. Поширюється як на продукцію, так і на проектування. 
Під час здійснення контролю уповноважений орган перевіряє кожний 
окремий продукт.

H контроль відповідності, що здійснюється на основі повного контролю 
якості.

H1 контроль відповідності, що здійснюється на основі повного контролю 
якості плюс експертизи на етапі проектування.

джерело: The European Commission (2014). The ‘Blue Guide’ on the implementation 
of  EU  product rules.

10.6 ринковий нагляд

важливим механізмом, що забезпечує дотримання технічних регламентів, 
стандартів, а також вимог санітарного та фітосанітарного захисту є ринко-
вий нагляд (market surveillance). це система державного контролю за наяв-
ною на ринку продукцією. Принципи ринкового нагляду викладені в По-
станові Європейського парламенту та ради ЄС №765/2008 з урахуванням 
вимог директиви Європейського парламенту та ради ЄС №2001/95/EC та 
інших директив «нового підходу» [9, 12]. 

згідно з цими принципами контроль здійснюється вибірково на основі 
аналізу ризику. у разі ідентифікації окремого зразка певного товару як по-
тенційно небезпечного для споживачів (у результаті вибіркового контролю 
або отримання сигналу) система ринкового нагляду ЄС дозволяє визначити 
весь ланцюг постачання цього товару. запобіжні заходи поширюються на 
всю партію продукції, забезпечуючи захист максимального кола спожива-
чів. Система ринкового нагляду є ефективним інструментом контролю за 
безпечністю продукції. вона також зручна для виробників, оскільки не об-
тяжує їх перевірками.

10.7 зовнішньоторговельна політика

зовнішня політика ЄС щодо тБт і СФз за своїм змістовним наповненням 
принципово не відрізняється від політики будь-якої іншої держави-члена 
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Сот. вона спрямована на захист власних інтересів відповідно до правил та 
процедур, визначених Сот.

ЄС також укладає торговельні угоди з іншими країнами, які передбачають 
взаємне визнання тБт та СФз. зокрема, у 1994 році ЄС створив зону віль-
ної торгівлі з країнами, які входять до Європейської асоціації вільної торгівлі. 
відповідно до цієї угоди, внутрішній ринок ЄС складає єдине ціле з ринками 
цих країн. крім цього, у 1995 році ЄС уклав угоду про створення митного 
союзу з туреччиною. згідно з цією угодою турецькі товари, виготовлені у сек-
торах, законодавство яких було гармонізовано із законодавством ЄС, можуть 
вільно продаватися на європейському ринку. Подібний принцип закладений 
і в угоді про асоціацію між ЄС та україною, яка розглядається в розділі 11.

* * *

Європейський Союз має розвинену систему технічного регулювання, стан-
дартизації і санітарного та фітосанітарного захисту. ця система є єдиною 
для всіх країн-членів ЄС, що є важливою передумовою вільного та безпере-
шкодного руху товарів територією союзу. головною метою регулювання є га-
рантування безпечності товарів. найважливіша частина вимог до характе-
ристик товарів визначається в спільному (гармонізованому) законодавстві 
ЄС, яке базується на принципах «нового підходу» до технічного регулюван-
ня. згідно з цим підходом обов’язковими є лише найнеобхідніші вимоги, 
які часто викладені в загальному вигляді, а детальні технічні специфікації 
викладаються в добровільних стандартах. винятками є продовольство, ав-
томобілі та хімічна продукція, обов’язкові вимоги до яких є детальними та 
жорсткими. виконання вимог технічних регламентів та стандартів забезпе-
чується за допомогою чітко структурованої системи оцінки відповідності 
товарів, а також розвиненої системи ринкового нагляду, що здійснюється 
на основі оцінки ризику.
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розділ 11. 

Питання ТбТ та сфз в Угоді про асоціацію  
між Україною та єс

домовленості щодо співпраці у сфері технічних бар’єрів у торгівлі (тБт) та 
санітарних і фітосанітарних заходів (СФз) є важливою частиною угоди про 
асоціацію між україною та ЄС у частині, що стосується створення та функ-
ціонування поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між украї-
ною та ЄС. тому аналіз відповідних положень угоди має велике значення 
для розуміння політики україни в цій сфері.

у цьому розділі міститься огляд зобов’язань україни та ЄС за угодою про 
асоціацію [2], які передбачають наближення українського законодавства до 
європейського, визнання еквівалентності товарів та заходів, а також ство-
рення механізмів обміну інформацією.

11.1. Технічні бар’єри в торгівлі

11.1.1 напрями співпраці

загальні рамкові умови співпраці україни та ЄС у сфері технічних бар’є-
рів у торгівлі визначаються угодою Сот про тБт. у статті 54 угоди про 
асоціацію прямо говориться про те, що «сторони підтверджують свої існу-
ючі права та обов’язки стосовно одна одної в рамках угоди про тБт Сот, 
яка відповідає цій угоді та є її невід’ємною частиною». При цьому сторони 
виходять з того, що застосування тБт не має створювати невиправданих 
перешкод для руху товарів та послуг.

угода передбачає два основні напрямки взаємодії україни та ЄС у сфе-
рі тБт: по-перше, це гармонізація українського законодавства з європей-
ським; по-друге, це участь україни в роботі відповідних міжнародних та 
європейських організацій, які займаються питаннями метрології, стандар-
тизації, тестування, ринкового нагляду, сертифікації та акредитації. 
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11.1.2 гармонізація законодавства

Огляд зобов’язань

Положення угоди про асоціацію щодо гармонізації передбачають зобов’я-
зання україни вжити всіх необхідних заходів з метою поступового досяг-
нення відповідності з технічними регламентами ЄС та системами стандар-
тизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового 
нагляду ЄС, а також дотримуватися принципів та практик, викладених в 
актуальних рішеннях та регламентах ЄС74. для досягнення названих цілей 
україна повинна виконати такі завдання: 

	 впровадити відповідні положення законодавства ЄС до свого зако-
нодавства;

	 здійснити необхідні інституційні реформи, необхідні для виконан-
ня цієї угоди; 

	 запровадити ефективну та прозору адміністративну систему тех-
нічного регулювання.

Технічні регламенти

Протягом першого року після набуття чинності угодою про асоціацію 
україна має імплементувати в національне законодавство директиви Євро-
пейської комісії, які забезпечують адаптацію горизонтального (рамкового) 
законодавства з таких питань: 

	 загальна безпека продуктів; 
	 встановлення вимог для акредитації та ринкового нагляду, що сто-

сується торгівлі продукцією; 
	 загальна структура (система) маркетингу продукції;
	 одиниці виміру;
	 відповідальність за дефектну продукцію.75

також протягом п’яти років після набуття чинності угодою україна повин-
на імплементувати в національне законодавство технічні регламенти ЄС, 
які стосуються галузевих питань (таблиця 11.1). 

74 угода про асоціацію між ЄС та україною, стаття 56.
75 угода про асоціацію між ЄС та україною, додаток ііі

Таблиця 11.1. вертикальне (галузеве) законодавство, яке буде адаптовано до 
acquis єс76

Термін 
адаптації

кількість 
актів Теми

2 роки 12 Машини
електромагнітна сумісність
Прості посудини високого тиску
Пересувне обладнання, що працює під тиском
ліфти
Безпека іграшок
електричне обладнання, розраховане на певні гра-
ничні значення напруги
вимоги до коефіцієнта корисної дії нових водонагрі-
вальних котлів, що працюють на рідкому чи газопо-
дібному паливі
Прилади, що працюють на газоподібному паливі
засоби індивідуального захисту
технічні вимоги щодо енергоспоживання електрич-
них побутових холодильників та морозильних камер
Суднове обладнання

3 роки 9 обладнання, що працює під тиском
неавтоматичні зважувальні прилади
Медичні пристрої 
активні імплантовані медичні пристрої
Про in vitro76 діагностичні медичні пристрої
обладнання та системи захисту, призначені для 
застосування у вибухонебезпечній атмосфері 
канатні установки для перевезення людей
Пакування та відходи
вибухові речовини цивільного призначення

76 In vitro (лат. «у склі») — техніка виконання експерименту чи інших медичних маніпуля-
цій у пробірці чи іншому пристрої, тобто в контрольованому середовищі поза живим орга-
нізмом.
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Термін 
адаптації

кількість 
актів Теми

4 роки 2 радіо- та телекомунікаційне термінальне обладнання 
та взаємне визнання його відповідності

Прогулянкові судна
5 років 3 зважувальні прилади

зазначення маркування та стандартної інформації 
щодо споживання енергії та інших ресурсів, 
пов’язаних з енергетичними продуктами 
високошвидкісні залізниці

до 2020 року 1 Будівельні вироби, включаючи імплементаційні 
заходи

Джерело: Угода про асоціацію між ЄС та Україною, Додаток ІІІ «Список законодав-
ства для адаптації із зазначенням термінів здійснення».

Слід окремо зазначити, що україна також зобов’язалась утримуватися від 
внесення подальших змін до гармонізованого національного законодав-
ства, крім випадків, коли такі зміни необхідні для приведення його у відпо-
відність до поточного або майбутнього законодавства ЄС.77 таким чином, 
у результаті цих змін україна матиме систему технічного регулювання, за-
гальні принципи якої повністю відповідатимуть європейським нормам та 
процедурам, так само як і механізми регулювання щодо певних товарів.

Стандарти

окрім гармонізації технічних регламентів, які є обов’язковими для учас-
ників ринку, україна зобов’язалась поступово впровадити в національне 
законодавство весь кодекс європейських стандартів (EN), зокрема гармо-
нізовані європейські стандарти, добровільне застосування яких розгляда-
ється як таке, що підтверджує виконання вимог відповідних технічних рег-
ламентів. одночасно із запровадженням європейських стандартів україна 
зобов’язалася скасувати національні стандарти, які суперечать стандартам 
ЄС, зокрема, скасувати застосування міждержавних стандартів гоСт, роз-
роблених до 1992 року.78

77 угода про асоціацію між ЄС та україною, стаття 56.5
78 угода про асоціацію між ЄС та україною, стаття 56.8.

11.1.3 співробітництво в міжнародних організаціях

угода передбачає, що україна повноцінно братиме участь у роботі міжна-
родних та європейських організацій, які займаються формуванням та реа-
лізацією технічного регулювання, а також вживатиме заходів для виконан-
ня умов набуття повноправного членства в європейських організаціях зі 
стандартизації, а саме в Європейському комітеті зі стандартизації (CEN), 
Європейському комітеті з електротехнічної стандартизації (CENELEC) та 
Європейському інституті телекомунікаційних стандартів (ETSI) (детальні-
ше про ці установи див. частину 10.4.2 розділу 10). водночас, ЄС зобов’язав-
ся допомогти україні в розбудові якісної інфраструктури систем стандар-
тизації, метрології, акредитації, оцінки відповідності та ринкового нагляду.

11.1.4 визнання відповідності українських товарів

гармонізація українських технічних регламентів і стандартів з європей-
ськими та розбудова необхідних інституцій та інфраструктури дозволять 
україні та ЄС підписати угоду про оцінку відповідності та прийнятність 
промислових товарів (ACAA), яка буде додана як протокол до угоди про 
асоціацію.79 угода ACAA означає, що в секторах, які охоплені ACAA, торгів-
ля між україною та ЄС буде відбуватись на тих самих умовах, що й у рамках 
ЄС. очікується, що в підсумку дія аСаа буде поширюватись на всі 27 сфер, 
щодо яких угода про асоціацію містить галузеві зобов’язання.

Підписання угоди аСаа означатиме, що: 

	 вимоги українських технічних регламентів до продукції та пов’яза-
них процесів є ідентичними вимогам відповідних директив ЄС;

	 стандарти, що надають презумпцію відповідності вимогам техніч-
них регламентів, та їхні переліки є ідентичними відповідним євро-
пейським гармонізованим стандартам та їхнім перелікам;

	 вимоги до призначених установ (що здійснюють оцінку відповідно-
сті) є ідентичними вимогам до акредитованих установ в ЄС;

	 скасовані всі дублюючі вимоги [1].

як результат, українські виробники отримають право нанесення євро-
пейського знака відповідності Се. результати робіт з оцінки відповідно-
сті українських органів визнаватимуться в Європейському Союзі, країнах 
Європейської асоціації вільної торгівлі (Швейцарія, норвегія, ісландія і 
79 угода про асоціацію між ЄС та україною, стаття 57.
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ліхтенштейн) та туреччині, яка створила митний союз з ЄС. також, потен-
ційно, українські оцінки відповідності визнаватимуться в СШа, канаді, 
японії, австралії та новій зеландії.

11.2. санітарні та фітосанітарні заходи

11.2.1 напрями співпраці

як і у випадку тБт, сторони підтверджують свої права та обов’язки, взяті 
відповідно до угоди Сот про застосування СФз80. на відміну від зобов’я-
зань у сфері тБт, які чітко виписані в тексті угоди, у випадку СФз угода ок-
реслює лише напрямки та ключові аспекти співпраці україни та ЄС. такими 
напрямками є зближення відповідних регуляторних режимів та спрощення 
умов торгівлі, а також обмін інформацію. остаточні зобов’язання у сфері 
нормативно-правового наближення (назви директив, графік їх впроваджен-
ня тощо) залишаються невизначеними до моменту набуття чинності угодою, 
формування відповідного Підкомітету з управління СФз та затвердження 
ним стратегії реформування відповідної сфери державної політики в україні.

11.2.2 спрощення торгівлі

Визнання еквівалентності СФЗ

угодою передбачена співпраця україни та ЄС із кількох важливих питань, що 
стосуються визнання еквівалентності санітарних та фітосанітарних заходів:

	 визнання еквівалентності сфз України та єс. країни домовились 
про можливість визнання еквівалентності індивідуальних заходів, 
груп заходів та систем, що застосовуються до сектору, підсектору, 
товару або групи товарів, у сфері СФз після об’єктивної демонстра-
ції еквівалентності країною-експортером та оцінки цієї демонстра-
ції країною-імпортером. якщо необхідно, статус еквівалентності 
має бути відображено в додатку Х до угоди про асоціацію.

	 визнання для цілей торгівлі стану здоров’я тварин та статусу 
шкідників і регіональних умов. на основі доказів країна-імпор-
тер має визнавати статус здоров’я тварин країни-експортера. також 
сторони мають визнавати регіоналізацію/зонування територій як 

80 угода про асоціацію між ЄС та україною, розділ IV, глава 4.

вільних від шкідників та охоронні зони відповідно до правил і стан-
дартів міжнародних організацій та директив ЄС.

	 застосування еквівалентних захисних заходів. якщо країна-ім-
портер застосовує якийсь захід, який передбачає контроль над 
факторами, що можуть створити серйозні ризики для здоров’я на-
селення, тварин або рослин, країна-експортер може застосувати 
еквівалентні заходи, щоб запобігти занесенню на територію імпор-
тера цього фактора.81 

Організаційна основа співробітництва

україна має надати Підкомітету з управління СФз комплексну стратегію 
втілення положень угоди про асоціацію у сфері СФз не пізніше трьох мі-
сяців після набуття угодою чинності. Стратегія має бути поділена на пріо-
ритетні сектори, що стосуються заходів, спрямованих на сприяння торгівлі 
окремими товарами або групами товарів. вона повинна стати довідковим 
документом, за яким оцінюватиметься виконання угоди. Стратегія має бути 
включена до додатка V угоди про асоціацію.

Перше засідання Підкомітету з управління СФз має відбутись не пізніше 
ніж через три місяці після набрання чинності угодою. надалі Підкомітет 
має зустрічатися щороку або частіше, якщо цього вимагає одна зі сторін 
угоди.82

основними функціями Підкомітету є:

	 контроль за впровадженням положень глави 4 «Санітарні та фіто-
санітарні заходи» розділу IV угоди про асоціацію та вивчення всіх 
питань, які можуть виникнути у зв’язку з їх впровадженням;

	 розгляд усіх питань, що стосуються СФз, та перегляд і внесення 
змін до відповідних додатків до глави 4 угоди, а також вироблення 
рекомендацій для інших органів відповідно до положень угоди.

україна та ЄС також домовились про створення, за необхідності, технічних 
експертних груп, які визначатимуть та вирішуватимуть наукові й технічні 
питання, пов’язані з реалізацією положень угоди, які стосуються СФз.

81 угода про асоціацію між ЄС та україною, статті 65, 66, 73
82 угода про асоціацію між ЄС та україною, статті 64.4, 74.
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Перевірки імпорту

умови й частота проведення перевірок імпорту, які стосуються сфери дії 
СФз і можуть застосовуватись україною та ЄС, визначаються статтею 72, 
а також додатком Хі до угоди про асоціацію. угодою передбачено, що до-
кументарні перевірки стосуватимуться всього імпорту, тоді як частота фі-
зичних перевірок залежитиме від типу товару. Сторони також домовились 
співпрацювати в питанні визначення умов взаємного визнання процедур 
проведення контролю одна одної задля адаптації та взаємного зменшення 
частоти проведення імпортних перевірок. 

11.2.2 Прозорість та обмін інформацією

Інформування про законодавчі зміни

важливим аспектом домовленостей у сфері СФз є дотримання принципу 
прозорості як при формуванні національного законодавства, так і в рамках 
щоденної роботи державних органів, які займаються питаннями реалізації 
санітарних та фітосанітарних норм. зокрема, україна та ЄС зобов’язались 
інформувати один одного про законодавчі та інші регуляторні зміни у сфе-
рі СФз.83 ЄС також має заздалегідь інформувати україну про зміни, щоб 
украї на могла врахувати їх у процесі наближення законодавства.

Повідомлення про надзвичайні ситуації

крім цього, у разі виявлення серйозних ризиків для здоров’я населення, 
тварин або рослин кожна сторона має надіслати іншій стороні письмо-
ве повідомлення про виявлені ризики. Повідомлення має бути надіслано 
впродовж двох робочих днів. Прикладами ситуацій, у яких має надсилатися 
повідомлення, є виявлення факторів епідеміологічної важливості, а також 
вакцинації, профілактики захворювань тощо. Повідомлення мають надси-
латись через відповідні контактні пункти.84 

коли україна прийме необхідне законодавство, будуть створені система 
взаємного оперативного оповіщення та механізм раннього попередження 
щодо появи будь-яких надзвичайних ситуацій у сфері СФз.

83 угода про асоціацію між ЄС та україною, стаття 67.
84 угода про асоціацію між ЄС та україною, стаття 68.

Верифікація програм контролю

для забезпечення впевненості в процедурі ефективного впровадження по-
ложень угоди, що стосуються питань СФз, кожна із сторін має право про-
водити підтвердження (здійснювати верифікацію) програм контролю або 
інших заходів органів влади, отримувати інформацію про всю або окремі 
складові програми контролю та звіти за результатами такого контролю, що 
здійснюється органами влади.85 

***

таким чином, реалізація угоди про асоціацію між україною та ЄС означає 
суттєве реформування регулювання у сфері тБт та СФз в україні. резуль-
татом має стати створення спільного ринку з ЄС для товарів, на які поши-
рюватиметься угода аСаа, а також суттєве зниження нетарифних обме-
жень у торгівлі сільськогосподарськими товарами й продукцією харчової 
промисловості.

джерела:

1) луценко, дмитро. 2014. «реформування системи технічного регулю-
вання в україні: Стан та перспективи з точки зору Сот та європейської 
інтеграції». виступ на семінарі «застосування положень угоди про оцінку 
відповідності та прийнятності промислової продукції (аСаа) в ході імпле-
ментації повної та всеохоплюючої угоди про вільну торгівлю між україною 
та ЄС (Пвувт) для міністерств». джерело: http://www.ier.com.ua/ua/trade_
policy_project/materials/.

2) угода про асоціацію між україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми держава-
ми-членами, з іншої сторони (ратифіковано із заявою законом № 1678-VII 
від 16.09.2014). 2014.

85 угода про асоціацію між ЄС та україною, стаття 70.
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вивчення наслідків застосування нетарифних обмежень є важливим з 
огляду на зростання ролі таких обмежень у міжнародній торгівлі. на-
скільки великими та асиметричними є нетарифні обмеження? як вони 
впливають на обсяги торгівлі та на інші показники розвитку економіки, 
у тому числі на загальний добробут? Пошук відповідей на ці запитання є 
непростим завданням. однією з найперших проблем, що постають перед 
дослідниками, є складність вимірювання рівня обмежень. додатковим 
джерелом труднощів може бути складність механізму впливу обмежень 
на економіку, адже цей вплив може бути не тільки прямим, але й опосе-
редкованим. він також може поєднувати як позитивні, так і негативні 
ефекти.

у цьому розділі міститься огляд методів, які використовуються для еконо-
мічного аналізу технічних бар’єрів у торгівлі й санітарних та фітосанітар-
них заходів, що становлять окрему групу нетарифних обмежень. ці методи 
дозволяють подолати перелічені вище труднощі. основну увагу приділено 
способам аналізу впливу тБт і СФз на міжнародну торгівлю, але також 
розглянуто й методи вивчення впливу на інші економічні показники. крім 
цього, у розділі запропоновано практичні інструменти, що можуть бути ви-
користані для аналізу наслідків застосування тБт та СФз, а також наведено 
приклади досліджень.

12.1 оцінка величини торговельних бар’єрів

12.1.1 огляд методів оцінки

технічні бар’єри в торгівлі й санітарні та фітосанітарні заходи є складним 
для вимірювання явищем. вони об’єднують заходи, вплив яких може бути 
неоднаковим для різних економічних агентів, секторів економіки та країн. 
водночас, без числової оцінки тБт та СФз неможливо застосовувати ме-
тоди кількісних досліджень (у математичних моделях для оцінки впливу 
заходів на залежні змінні необхідно мати числову оцінку заходів). у цьому 
розділі оглянуто методи отримання кількісної оцінки тБт та СФз, яка може 

бути використана для вивчення частини економічних ефектів цих заходів, 
а саме для аналізу їхнього впливу на міжнародну торгівлю.

існують три основні підходи до оцінки величини торговельних бар’єрів, які 
виникають унаслідок застосування тБт та СФз. Перший із них базується 
на припущенні, що величина бар’єра пов’язана (корелює) з певним показ-
ником у процесі застосування тБт та СФз, який можна виміряти (облікові 
методи). тому такий показник використовується як величина, що позначає 
розмір бар’єра. згідно з другим підходом цією величиною є грошова оцін-
ка витрат, спричинених тБт та СФз. третій підхід передбачає проведення 
оцінки за допомогою соціологічних опитувань. у всіх трьох випадках ре-
зультати оцінки можна використати для порівняння величини обмежень 
у різних країнах або різних секторах економіки, а також для аналізу їхнього 
впливу на економічні показники. водночас зазначені методи вимірювання 
можуть бути використані лише для вивчення прямого впливу тБт та СФз 
на міжнародну торгівлю. непрямі ефекти, зокрема, збільшення споживан-
ня та виробництва внаслідок усунення інформаційної асиметрії та зовніш-
ніх ефектів, залишаються поза увагою. детальніше методи оцінки величини 
нетарифних обмежень оглянуто нижче.

12.1.2 інвентаризаційний метод

Суть методу

Суть інвентаризаційного методу полягає у використанні кількості заходів 
або інших показників, які пов’язані із застосуванням тБт і СФз, як величи-
ни, що відповідає величині торговельного бар’єра.

Оцінка частоти використання нетарифного обмеження

індекс частоти використання тБт або СФз розраховується для кожної то-
варної номенклатури або товарної групи. індекс розраховується як відно-
шення кількості категорій товарів, щодо яких застосовуються нетарифні 
обмеження, до загальної кількості категорій товару у групі товарної номен-
клатури [9]. Його величина визначається за формулою 12.1.
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(12.1)

де F — частота використання тБт або СФз у групі товарної номенклатури 
i, N — загальна кількість категорій товару у групі товарної номенклатури, 
Di — бінарна змінна, яка дорівнює «1», якщо щодо товару застосовується 
хоча б один захід, і «0» — у протилежному випадку.

Інші показники

окрім показника застосування певного виду нетарифного обмеження, зо-
крема тБт чи СФз, до певної товарної групи, для вимірювання величини 
торговельного бар’єру можуть бути використані також інші показники:

	 кількість документів, що встановлюють вимоги до товарів, у товар-
ній групі;

	 кількість сторінок в окремих документах;
	 кількість суперечок щодо використання тБт чи СФз із дискриміна-

ційною чи протекціоністською метою;
	 кількість поданих до Сот нотифікацій про запровадження тБт чи 

СФз;
	 кількість країн, які адаптували певний вид тБт або СФз як обов’яз-

ковий.86

ці показники можуть бути використані безпосередньо або як база для 
створення індикаторів. застосування інвентаризаційного методу описано 
в роботі дж. Бегіна та Ж.-к. Бюро [2].

12.1.3 метод тарифного еквівалента

Суть методу

згідно з іншим підходом тБт та СФз розглядаються як прихований пода-
ток. дотримання вимог до характеристик товарів вимагає додаткових ви-
трат від експортерів. Частка таких витрат у ціні товару є тарифним (або 

86 Показник є одним із критеріїв протекціоністської спрямованості тБт або СФз. якщо 
певний захід затверджений лише незначною кількістю країн (чи однією країною), це з висо-
кою імовірністю вказує на його протекціоністський характер.

адвалорним) еквівалентом нетарифних бар’єрів.

Еквівалент нового заходу

оцінити тарифний еквівалент можна кількома способами. у випадку за-
провадження тБт або СФз у країні-імпортері потрібно порівняти ціну то-
вару в цій країні до введення заходу та після цього:

те = Pnew — Pold (12.2)

де те — тарифний еквівалент в абсолютному вимірі, Pnew — ціна товару до 
запровадження заходу (з урахуванням транспортних видатків та всіх по-
датків), Pold — ціна товару після запровадження заходу. на основі отрима-
ної величини можна розрахувати тарифний еквівалент у відносному вимірі 
(у відсотках від ціни товару.

Еквівалент наявного заходу

якщо захід був запроваджений раніше, підрахувати тарифний еквівалент 
можна, порівнявши різницю між цінами еквівалентних товарів на ринках 
країни-імпортера та країна-експортера. ціни мають бути очищені від усіх 
податків та транспортних витрат. найпоширенішими способом, за допомо-
гою якого можна зробити таке порівняння, є використання ціни товару з 
різними умовами продажу:

(12.3)

де TE — тарифний еквівалент (у відносному вимірі), PmFOB — ціна імпор-
тованого товару на умовах FOB на ринку країни-імпортера, PxFOB — ціна 
імпортованого товару на умовах FOB на ринку країни-експортера, PmCIF — 
ціна товару на умовах CIF для кінцевого споживача на ринку країни-екс-
портера.87

87 FOB (free on board) — ціна товару, який був доставлений у порт країни-експортера, 
завантажений на корабель, а також пройшов митне очищення. ціна не включає вартості 
доставки до країни-імпортера. CIF (cost, insurance and freight) — ціна товару з доставкою 
до певного пункту призначення в країні-імпортері (враховуючи вартість страхування при 
транспортуванні). точні визначення цих термінів можна знайти в інкотермс (офіційних пра-
вилах тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати).
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Припущення методу

Метод тарифного еквівалента базується на низці припущень:

	 товари на зовнішньому й внутрішньому ринках є однаковими (ма-
ють однакові характеристики та якість);

	 на ринку існує досконала конкуренція (тобто, цінова дискримінація 
неможлива);

	 витрати на дотримання вимог до товарів повністю лягають на спо-
живачів (а доходи постачальників залишаються незмінними);

	 усі витрати на дотримання тБт та СФз є змінними, тобто постійні 
(фіксовані) витрати відсутні.

12.1.4 соціологічне опитування

за допомогою соціологічного опитування можна визначити, як сприйма-
ють величину нетарифних бар’єрів зацікавлені сторони та експерти. як за-
значають дж. Бегін та Ж.-к. Бюро, глибинні інтерв’ю, які є одним із видів 
соціологічних опитувань, дозволяють інколи отримати досить неочікувані 
оцінки ролі тБт та СФз [2].

опис методології соціологічних досліджень виходить за рамки цього по-
сібника. Слід лише зазначити, що при здійсненні опитувань із метою ви-
значення величини нетарифних бар’єрів у торгівлі (як і при здійсненні 
будь-яких інших соціологічних досліджень) потрібно звертати увагу на такі 
деталі та обставини:

	 репрезентативність вибірки (тобто, здатність вибіркової сукупності 
відтворювати основні характеристики генеральної сукупності із на-
перед визначеною незначною похибкою);

	методику складення опитувальника (анкети);
	 неупередженість і професіоналізм при відборі учасників опитуван-

ня, аналізі та обробці отриманих результатів.

варто також зауважити, що соціологічні опитування можна використову-
вати напряму для визначення економічних ефектів тБт та СФз, у тому чис-
лі їхнього впливу на міжнародну торгівлю. 

12.1.5 Переваги та недоліки методів

кожен з описаних вище методів має сильні та слабкі сторони, які стисло 
викладені в таблиці 12.1. Потрібно зазначити, що в одному дослідженні мо-
жуть бути одночасно використані кілька методів — це дозволяє підвищити 
обґрунтованість результатів дослідження (див. приклади в частині 12.6).

Таблиця 12.1 Переваги та недоліки методів оцінки величини торговельних 
бар’єрів

метод Переваги недоліки

і н в е н т а ри з а -
ційні методи

відносна доступність даних
гнучкість (можливість вибо-
ру різних показників як інди-
катора величини торговель-
ного бар’єру)

Складність обґрунтування 
вибору показника

ігнорування різниці в силі 
впливу різних заходів

Метод тариф-
ного еквівален-
та

обґрунтованість (торговель-
ний бар’єр визначений як до-
даткові витрати експортера)

Широкі можливості викори-
стання в математичних моде-
лях (можливість порівнювати 
величину бар’єра з ціною то-
вару тощо)

вимогливість до даних

Сильні припущення, зокре-
ма, щодо нееластичності по-
питу, однорідності товарів та 
відсутності постійних витрат

С оціолог ічне 
опитування

Можливість компенсувати 
відсутність або недостатність 
даних

Можливість охопити аспекти 
тБт та СФз, які не можуть 
бути враховані за допомогою 
інших методів

висока вартість

обмежена точність

залежність оцінки від суб’єк-
тивного сприйняття

Складність проведення три-
валих досліджень (кілька ро-
ків або більше)

Чутливість до порушень 
процедури проведення до-
слідження

Джерело: авторська схема
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12.2 аналіз впливу торговельних бар’єрів

12.2.1 огляд методів аналізу

для кількісного аналізу економічних ефектів тБт та СФз використовують-
ся різні математичні методи. Серед них є як прості економетричні моде-
лі, які дозволяють оцінити напрямок і величину впливу факторів на одне 
явище, так і складні математичні моделі, за допомогою яких аналізують-
ся взаємозв’язки між багатьма явищами. у цьому розділі розглянуто три 
найбільш поширені методи аналізу тБт та СФз — (1) гравітаційну модель 
міжнародної торгівлі, (2) моделі часткової рівноваги та (3) моделі загальної 
рівноваги. Перша з них використовується тільки для вивчення впливу різ-
номанітних факторів на міжнародну торгівлю. Можливості двох останніх 
методів є більш широкими, хоча на практиці дослідження ефектів тБт та 
СФз фокусуються теж переважно на обсягах торгівлі.

гравітаційна модель та моделі часткової рівноваги можуть бути використа-
ні як у наукових дослідженнях (спрямованих на встановлення загальних 
закономірностей або висновків щодо минулого), так і в симуляціях (які ви-
конуються з метою прогнозування). Моделі загальної рівноваги використо-
вуються для здійснення симуляцій.

12.2.2 гравітаційна модель

Джерело моделі

гравітаційна модель міжнародної торгівлі в найпростішому вигляді вико-
ристовує формулу відомого закону фізики, який був сформульований ісаа-
ком ньютоном. згідно з цим законом два тіла притягують одне одного з си-
лою, прямо пропорційною масі цих тіл, і обернено пропорційною квадрату 
відстані між їхніми центрами:

(12.4)

де F — сила притягання між двома тілами, m1, m2 — маси тіл, d — відстань 
між центрами їхніх мас, G—гравітаційна стала.

Рівняння в загальному вигляді

за аналогією обсяг торгівлі між двома країнами буде пропорційний добутку 
їхніх «економічних мас» (величин ввП) і обернено пропорційний квадрату 
відстані між ними:88

(12.5)

де T — обсяг торгівлі, k — коефіцієнт, G1 та G2 — розміри ввП країн, d— 
відстань між ними, a1…an —додаткові фактори, що впливають на обсяг 
торговельних потоків, e — похибка. зверніть увагу на додаткові змінні a1…
an у  формулі (12.5). вони можуть описувати найрізноманітніші чинники. 
наприклад, часто використовують бінарні змінні, такі як наявність спіль-
ного кордону, спільної мови, входження до єдиного економічного об’єднан-
ня тощо. крім цього, можуть використовуватися й інші якісні та кількісні 
(небінарні) змінні: рівень інтегрованості економік країн, рівень жорсткості 
тарифних обмежень (ввізних мит), обмінний курс тощо. до числа цих змін-
них можуть також входити й змінні, що відображають нетарифні бар’єри, 
у тому числі тБт та СФз. такі змінні можуть бути як бінарними, так і небі-
нарними.

Оцінювання та інтерпретація коефіцієнтів

для економетричного аналізу формулу (12.5) приводять до лінійного ви-
гляду (12.6) за допомогою операції логарифмування:

(12.6)

де i, j — країни, які торгують між собою, Tij — експорт із країни j в країну 
і, G1i — ввП країни і, G2j — ввП країни j, d— відстань між країнами, a1i …
anі — додаткові змінні, е — похибка. 

88 у залежності від підходу, відстань може визначатися по-різному, наприклад: 1) відстань 
між столицями; 2) відстань між географічними центрами; 3)відстань між економічними 
центрами (столицями найбільш промислово розвинених регіонів); 4) найкоротша відстань 
між кордонами.
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величина коефіцієнтів ln(a1)… ln(an) може бути оцінена за допомогою еко-
нометричних методів, зокрема, методу найменших квадратів або методу 
загальної вірогідності. якщо отриманий коефіцієнт є додатним, це означає, 
що відповідний фактор позитивно впливає на торгівлю, і навпаки. величи-
на коефіцієнта дозволяє зробити висновок про силу впливу.

12.2.4 моделі часткової рівноваги

Загальний опис

Моделі часткової рівноваги (partial equilibrium models) — це економічні мо-
делі, які описують функціонування частини економіки, зазвичай, одного 
або кількох ринків. вплив усіх інших частин економічної системи не береть-
ся до уваги (точніше, вважається незмінним, що відповідає математичному 
принципу «за інших рівних умов»). найпростішим прикладом моделі част-
кової рівноваги є два рівняння, які описують попит і пропозицію певного 
товару. розв’язання такої системи рівнянь дозволяє визначити ціну та обсяг 
продажу товару в стані рівноваги. водночас моделі часткової рівноваги мо-
жуть бути більш складними, зокрема, вони можуть охоплювати зв’язки між 
кількома ринками (наприклад, ринками одного товару в країні-експортері 
та країні імпортері) або описувати стан ринку протягом кількох періодів. 
Моделі часткової рівноваги є одним із основних інструментів аналізу еко-
номіки на рівні галузі.

Рівняння та припущення

як зазначалося вище, моделі складаються з рівнянь, які описують функці-
онування одного або кількох взаємопов’язаних ринків. рівняння попиту та 
пропозиції для кожного з ринків є обов’язковим компонентом моделі. в ос-
нові моделі лежать припущення, які є типовими для неокласичної парадиг-
ми економічної науки, зокрема:

	 технології, що використовуються, описуються однорідними вироб-
ничими функціями;

	 технології характеризуються зі спадним або сталим ефектом  
масштабу;

	 уподобання домашніх господарств є транзитивними, неперервни-
ми та опуклими;

	 ринки характеризуються досконалою конкуренцією (товари є одно-
рідними, відсутні бар’єри для входу і виходу з ринку, наявна доско-
нала ринкова інформація тощо);

	 економічні агенти дотримуються раціональної поведінки й макси-
мізують власну корисність;

	 існує один часовий період, часові преференції відсутні.

Більш детальний огляд моделі загальної рівноваги, включаючи пояснення 
наведених вище припущень, міститься в додатку 12д.

Застосування моделі

Початковою точкою створення моделі часткової рівноваги є теоретич-
ні моделі, які описують функціонування ринків та складаються з системи 
рівнянь (у загальному вигляді). коефіцієнти рівнянь (а також, можливо, і 
їхня функціональна форма) визначаються шляхом аналізу статистичних да-
них, у тому числі, із використанням економетричних методів. розв’язання 
системи рівнянь дозволяє визначити значення ендогенних змінних (ціни, 
обсягів продажу або експорту/імпорту тощо). Потім за допомогою модифі-
кації рівнянь моделюються зміни на ринку (наприклад, результати запрова-
дження тБт чи СФз або усунення торговельних бар’єрів шляхом взаємного 
визнання заходів), які впливають на рівноважні значення інших змінних.

з огляду на їхню відносну простоту та фокусування на певному ринку моде-
лі часткової рівноваги є досить поширеним та ефективним способом аналі-
зу економічних наслідків запровадження тБт та СФз. у частині 12.5.1 цього 
розділу оглянута база даних FAPRI, інформація з якої може бути викори-
стана для побудови моделі часткової рівноваги. База містить інформацію 
щодо цін та обсягів виробництва деяких видів продовольства в розрізі кра-
їн світу, а також дані щодо взаємозв’язків між показниками (еластичності).

12.2.5 моделі загальної рівноваги

Загальний опис

Моделі загальної рівноваги (general equilibrium models) — це економіч-
ні моделі, які відображають функціонування економіки в цілому. вони 
описують взаємозв’язки між кількома ринками (факторів виробництва, 
товарів тощо). у процесі аналізу визначаються такі параметри кожного 
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з ринків (зокрема, ціни, обсяги попиту та пропозиції), за яких на всіх 
ринках досягається стан рівноваги, а також показники, які характери-
зують загальний стан економіки (зокрема, добробут). Моделі загальної 
рівноваги базуються на таких же припущеннях, як і моделі часткової 
рівноваги.

в одному з найпростіших варіантів модель загальної рівноваги описує дві 
країни, кожна з яких виробляє один товар, використовуючи для цього два 
види ресурсів (використання такої моделі для аналізу економічних ефек-
тів запровадження тБт або СФз описано в додатку 12д). водночас моделі 
загальної рівноваги можуть бути значно складнішими: вони можуть вклю-
чати десятки або сотні рівнянь. Можливості таких моделей щодо прогнозу-
вання наслідків змін у державній політиці чи інших змін є дуже широкими, 
проте практичне застосування таких моделей є складним завданням. Мо-
делі, які використовують статистичні дані та використовуються для аналізу 
наслідків змін економічної політики або для прогнозування, називаються 
прикладними моделями загальної рівноваги.

Прикладні моделі загальної рівноваги

витоки прикладних моделей загальної рівноваги (computable general 
equilibrium models) лежать у моделі міжгалузевого балансу, яка була вперше 
застосована американським економістом василем леонтьєвим. Прикладні 
моделі є більш складним відображенням економічної системи, ніж моделі 
міжгалузевого балансу, та створюють більше можливостей для дослідників. 
Моделі складаються з двох компонентів:

	 системи рівнянь, що описують економічну систему;

	 бази даних (як правило, дуже деталізованої), що містить статистич-
ні дані про ціни та обсяги виробництва, а також інформацію про 
взаємозв’язки між показниками (еластичності).

База даних використовується для визначення коефіцієнтів у системі рів-
нянь — цей процес називається калібруванням моделі. коефіцієнти можуть 
визначатися, виходячи з даних одного року або даних кількох років. розрахо-
вані коефіцієнти (калібровані значення) описують стан вихідної (початкової) 
рівноваги системи. зміна певного параметра (у результаті змін державної по-
літики чи іншого зовнішнього шоку) відображається в зміні значення відпо-
відного чисельного параметра. це спричиняє встановлення нових рівноваж-

них значень у системі рівнянь. Характер зміни рівноваги дає змогу оцінити 
характер і ступінь впливу зміни певного параметра на економічну систему.

Прикладні моделі загальної рівноваги широко застосовуються для оцінки 
впливу різних інструментів зовнішньоторговельної політики на економіку 
країни. з огляду на складність моделей аналіз може здійснюватися лише за 
допомогою спеціалізованих комп’ютерних програм. найбільш популярни-
ми з таких програм є GEMPACK та GAMS. огляд моделі GTAP, яка вико-
ристовує GEMPACK, міститься в частині 12.5.2 цього розділу.

12.2.6 Переваги та недоліки моделей

кожен із описаних вище методів має переваги та недоліки, які систематизо-
вано в таблиці 12.2. так само, як і у випадку методів оцінювання величини 
торговельних бар’єрів, в одному дослідженні можуть використовуватись 
кілька моделей, що дозволяє підвищити обґрунтованість результатів (див. 
приклади в частині 12.6).

Таблиця 12.2 Переваги та недоліки методів аналізу впливу торговельних бар’єрів

метод Переваги недоліки

гр а в і т а ц і й н а 
модель

відносно проста
Помірна вимогливість до даних
Широкі можливості для модифіку-
вання

обмежена сфера засто-
сування (аналізується 
вплив тільки на обсяг 
торгівлі)

Моделі частко-
вої рівноваги

відносно проста
Помірна вимогливість до даних
Можливість оцінювання різних 
параметрів (ціни, обсяги виробни-
цтва)
Сконцентрованість на окремому 
ринку/ринках (моделі підходять 
для аналізу змін (шоків), які позна-
чаються на окремому секторі еко-
номіки)

ігнорування взаємозв’яз-
ків з іншими секторами 
економіки



226 227Розділ 12. Економічний аналіз ТБТ та СФзРозділ 12. Економічний аналіз ТБТ та СФз

метод Переваги недоліки

Моделі загаль-
ної рівноваги

урахування взаємозв’язків між різ-
ними частинами економіки

Можливість оцінювати вплив змін 
на всі частини економіки (моделі 
підходять для аналізу змін (шоків), 
які впливають на різні сектори еко-
номіки через численні канали)

Можливість оцінювати вплив змін 
на різних рівнях (уся економіка/ок-
ремі сектори)

Складність розробки та 
застосування

вимогливість до даних

Складність оцінки досто-
вірності результатів

Джерело: авторська схема

12.3 оцінка регуляторних рішень

12.3.1 метод аналізу витрат і вигод

аналіз витрат і вигод (cost-benefit analysis) є одним із найбільш поширених ме-
тодів оцінки регуляторних рішень. він може використовуватися для аналізу 
наслідків прийняття як окремих нормативно-правових актів, так і комплек-
сних рішень (програми, заходи з реалізації державної політики). наслідки ви-
вчаються більш широко, ніж за допомогою описаних вище кількісних методів. 
зокрема, можуть братися до уваги такі наслідки для суспільства, які важко 
оцінити чисельно (стан здоров’я населення, стан природи тощо). Метод вико-
ристовується переважно перед прийняттям певного рішення для оцінки його 
наслідків, але також застосовується й для оцінки вже ухвалених рішень. 

аналіз здійснюється в кілька етапів. основні з них є такими:

1. визначення переліку витрат та вигод від прийняття рішення;
2. кількісна (грошова) оцінка вигод та витрат від прийняття різних ва-

ріантів рішення ;
3. порівняння суми вигод та витрат у випадку прийняття різних варі-

антів рішення;
4. вироблення рекомендації на основі порівняння.

кількісна оцінка вигод та витрат може здійснюватися з використанням 
описаних вище математичних моделей, а також за допомогою соціологічних 
опитувань, інтерв’ю з експертами тощо.

12.3.2. застосування методу для аналізу ефектів ТбТ та сфз

у випадку оцінки наслідків застосування тБт або СФз аналіз витрат і вигод 
полягає у виявленні, з одного боку, потенційних збитків від запровадження 
певних технічних регламентів або санітарних та фітосанітарних заходів, а з 
іншого боку — у виявленні очікуваних вигод. Порівняння суми витрат та 
вигод у випадку запровадження чи відмови від запровадження заходів (або 
запровадження різних заходів) дає можливість зробити висновок щодо до-
цільності чи недоцільності застосування заходів.

Перелік можливих витрат та вигод від використання тБт та СФз наведено 
в таблиці 12.3.

Таблиця 12.3 вигоди та витрати від застосування ТбТ та сфз

вигоди витрати

−	 підвищення безпечності та якості 
товарів, як наслідок — збільшення 
добробуту споживачів;

−	 економія за рахунок збільшення 
масштабів виробництва.

−	 збільшення витрат виробників 
унаслідок виникнення необхід-
ності дотримання вимог тБт та 
СФз;

−	 в окремих випадках — збіль-
шення витрат державного сек-
тору, зумовлене необхідністю 
забезпечити відповідні законо-
давчі чи інституційні зміни.

Джерело: авторська схема

вигоди та витрати будуть іншими в разі прийняття рішень щодо гармоніза-
ції тБт та СФз. у такому випадку до переліку вигод можуть входити, зо-
крема:

	 отримання доступу на нові ринки виробниками, що адаптують 
власне виробництво до вимог тБт чи СФз;

	 підвищення глобальної конкурентоспроможності виробників, що 
гармонізують власне виробництво з тБт чи СФз;
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	 економія на масштабі й ефект синергії від досягнення глобальної 
відповідності вимогам до характеристик товарів (зокрема, унаслі-
док використання у власному виробництві розробленого в інших 
країнах ефективного високотехнологічного обладнання).

12.4 Практичні інструменти аналізу

12.4.1 база даних FAPRI

FAPRI — це дослідницька програма, метою якої є аналіз тенденцій в аграр-
ному секторі СШа та на світових ринках продовольства.89 Програма вико-
ристовує моделі часткової рівноваги для прогнозування ключових пара-
метрів світових ринків продовольчих товарів (цін, обсягів виробництва, 
запасів тощо). Прогнози виробляються для ринків шести видів продоволь-
ства: зернових культур, олійних культур, цукру, молочної продукції, ети-
лового спирту та продукції тваринництва. Моделі FAPRI містять рівняння, 
що описують рівновагу на ринках товарів і факторів виробництва, а також 
цільові функції, що відображають максимізацію економічними агентами 
власного добробуту [4].

для зовнішнього користувача є доступними бази даних з інформацією, яка 
лежить в основі рівнянь моделей FAPRI і яку можна використати для ство-
рення власної моделі часткової рівноваги:

	 статистичні дані щодо основних параметрів ринків у розрізі видів 
продовольства та країн, зокрема, дані щодо цін, обсягів виробни-
цтва, запасів, площі посівів тощо (з 2000 року);

	 дані щодо взаємозв’язку між парламентами, тобто, еластичності 
(зокрема, цінові еластичності попиту та пропозиції);

	 прогноз і дані щодо зазначених вище основних параметрів ринків [5].90

доступ до баз даних є безкоштовним. вони доступні в мережі інтернет за 
адресою fapri.iastate.edu/tools.

89 FAPRI розшифровується як Food and Agricultural Policy Research Institute, тобто інститут 
досліджень продовольчої та сільськогосподарської політики. водночас FAPRI є не устано-
вою, а дослідницькою програмою, яка реалізується підрозділами двох американських уні-
верситетів — державного університету штату айова та університету штату Міссурі. Пер-
ший із них є відповідальним за аналіз світових ринків продовольства, другий — за аналіз 
аграрного сектору СШа. Програма була започаткована урядом СШа в 1984 році.
90 Станом на лютий 2015 року в базі даних містився прогноз на період до 2025 року.

12.4.2 моделі загальної рівноваги GTAP

Загальний опис

дослідницький консорціум GTAP91 здійснює розробку та підтримку кіль-
кох моделей загальної рівноваги, які дозволяють аналізувати вплив різних 
чинників на світову економіку, а також на економіку окремих країн. до цих 
моделей належать:

	 стандартна модель загальної рівноваги GTAP;
	 динамічна модель загальної рівноваги GTAP;
	 спеціалізовані моделі (модель для оцінки вартості боротьби з вики-

дами, модель агроекологічного зонування, модель для дослідження 
наслідків трудової міграції).

і стандартна, і динамічна моделі загальної рівноваги показують ефект змін 
протягом одного періоду часу. різниця між ними полягає в тому, що в дина-
мічній моделі рівноважні значення визначаються за допомогою рекурсив-
них обчислень, а у стандартній моделі результат отримується за одну ітера-
цію підрахунків. динамічна модель теоретично дозволяє отримати більш 
точні результати, але потребує об’ємних та складних обчислень. нижче 
міститься огляд стандартної GTAP.

Стандартна модель GTAP

у моделі світова економіка складається з країн, споживання в кожній із яких 
розділене на державне та приватне. рівняння моделі описують рівновагу на 
ринках товарів та факторів виробництва. рівняння визначають, зокрема:

	 рівновагу на міжнародному товарному ринку;
	 рівновагу на ринку міжнародних транспортних послуг; 
	 баланс на ринку товарів, виготовлених усередині країни;
	 розподіл виготовленого всередині країни товару; 
	 використання імпортованого товару в споживанні та виробництві; 
	 попит на товари й фактори виробництва;

91 Проект GTAP (the Global Trade Analysis Project) був започаткований у 1992 році. участь 
у ньому беруть дослідники з багатьох країн світу, а координацію досліджень здійснює центр 
аналізу міжнародної торгівлі, який працює на факультеті сільського господарства універси-
тету Пердью (СШа).
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	 рівновагу на ринку факторів виробництва;
	 бюджет споживача (зв’язок чистого факторного доходу, споживчих 

витрат та приватних інвестицій);
	 податки й трансферти; 
	 секторальне виробництво.

окрім рівнянь, модель містить також низку цільових функцій, які опису-
ють поведінку економічних агентів на товарних і ресурсних ринках. еко-
номічні агенти прагнуть мінімізувати витрати та максимізувати корисність 
(прибуток). виробники використовують задану технологію, яка визначає 
внесок факторів виробництва (кваліфікованої та некваліфікованої робочої 
сили, землі, фінансових ресурсів, фізичного капіталу), а також проміжних 
товарів у виробництво продукції з найменшими витратами, в умовах зада-
ної технології [8]. Припущення моделі відповідають неокласичним припу-
щення, які наведено в частині 12.3.4 цього розділу. невід’ємною частиною 
моделей загальної рівноваги GTAP є бази даних, які містять статистичну 
інформацію, необхідну для калібрування моделей.

Використання моделі для аналізу ТБТ та СФЗ

Стандартна модель загальної рівноваги GTAP може бути використана для 
аналізу економічних ефектів тБт та СФз. такі заходи моделюються як 
бар’єри для міжнародної торгівлі, а їхня величина визначається за допомо-
гою методу тарифного еквівалента. Модель може бути модифікована корис-
тувачем для досягнення конкретних цілей аналізу. для проведення дослі-
джень потрібно отримати доступ до баз даних GTAP [7].92

12.5 Приклади аналізу

12.5.1 огляд досліджень

нижче наведено висновки деяких досліджень, предметом яких був аналіз 
впливу тБт та СФз на обсяги виробництва, торгівлі та інші економічні по-
казники. автори досліджень часто комбінували різні методи дослідження 
для отримання надійних результатів. дослідження переважно підтвердили, 
що вплив тБт та СФз на торгівлю є негативним, а усунення цих бар’єрів 

92 доступ до основної бази даних є платним, проте його можна отримати безкоштовно на 
спеціальних умовах (поповнення бази даних).

шляхом гармонізації законодавства та модернізації виробничих потужнос-
тей має позитивні наслідки.

12.5.2 гармонізація ТбТ та сфз у східній європі

Предмет та методи дослідження

група дослідників, очолювана я. Міхалеком (варшавський університет, 
Польща), проаналізувала вплив тБт на торгівлю між країнами центральної 
та Східної Європи та країнами Середземномор’я, з одного боку, та Євро-
пейським Союзом, з іншого боку. окремо були оцінені наслідки зближення 
законодавства Польщі з європейським у процесі вступу цієї крани до ЄС. 
дослідники використали кілька методів дослідження, зокрема, соціологіч-
не опитування, аналіз витрат та вигод, а також симуляцію з використанням 
моделі загальної рівноваги GTAP.

Соціологічне опитування

завданням опитування було визначити думку керівників польських підпри-
ємств щодо адаптації до вимог ЄС. опитування показало, що 70% підпри-
ємств не мали потреби вносити зміни в технологічні процеси після 1 травня 
2004 року (дата приєднання Польщі до ЄС). 60% керівників підприємств 
повідомили, що вважають гармонізацію законодавства корисною для своїх 
підприємств.

Модель загальної рівноваги GTAP

згідно з результатами моделювання вступ Польщі до ЄС мав вплинути на 
зовнішньоторговельний баланс країни в цілому позитивно. на галузевому 
рівні наслідки запровадження технічних регламентів ЄС мали бути пози-
тивними в електроенергетиці та в харчовій і хімічній галузях. Позитивний 
ефект у цих галузях пов’язаний зі зростанням ефективності виробництва. 
загальне зростання добробуту, пов’язане з гармонізацію законодавства 
у сфері тБт, було оцінене на рівні 1-2% ввП (на одну особу).
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Аналіз витрат та вигод

автори зробили висновок, що гармонізація з європейськими технічними 
регламентами та стандартами була вигідною для польських виробників. 
витрати на оновлення підприємств були меншими, ніж переваги, отрима-
ні через підвищення ефективності виробництва та збільшення присутності 
польських виробників на європейському ринку. При проведенні аналізу були 
використані результати соціологічного дослідження та моделювання [11].

12.5.3 вплив звТ між сШа та єс на країни, що розвиваються

Предмет та методи дослідження

дж. ролло, П. Холмс, М. Парра та С. олденшоу проаналізували можливий 
вплив від утворення зони вільної торгівлі між СШа і ЄС на деякі країни, 
що розвиваються. Суттєву частину дослідження займає аналіз тБт і СФз. 
автори використали кілька інструментів аналізу, зокрема модель часткової 
рівноваги та аналіз витрат та вигод.

Модель часткової рівноваги

згідно з результатами дослідження впроваджені ЄС санітарні та фітоса-
нітарні заходи обмежують експорт риби, горіхів та сухих фруктів з афга-
ністану, гани, киргизстану, Мавританії та деяких інших країн. водночас, є 
країни, що не відчувають негативного впливу СФз, які використовуються 
в ЄС та СШа. до таких країн належать кенія, танзанія, уганда, зімбабве та 
замбія. дослідники констатували, що результати зближення законодавства 
є різними для різних країн.

Аналіз витрат та вигод

використовуючи метод аналізу вигод і витрат, автори зробили висновок, 
що гармонізація у сфері тБт та СФз буде вигідна виробникам деяких країн, 
що розвиваються. Йдеться про експортерів із Бангладеш, камбоджі, кир-
гизстану та низки інших країн. аналіз також показав, що уніфікація вимог 
до товарів у СШа і ЄС матиме позитивний ефект на зовнішню торгівлю 
країн, що розвиваються, зокрема, торгівлю одягом та тканинами [12]. 

12.5.4 експорт горіхів з ірану

Опис методології

іранські дослідники С. алейбахш та з. ардакані використали гравітаційну 
модель для оцінки впливу тБт та СФз на експорт фісташкових горіхів з 
ірану. крім обов’язкових для цієї моделі змінних (ввП країн-торговельних 
партнерів та відстань між ними), вони включили до рівняння змінні, що 
описують величину населення країн, а також інтенсивність застосування 
тБт та СФз. у результаті рівняння набуло такого загального вигляду:

(12.7)

де Expij — експорт горіхів із країни i до країни j, GDPi та GDPj— ввП країн 
i та j, відповідно, dij — відстань між країнами i та j, POPi та POPj—чисель-
ність населення країн i та j, відповідно, εij — похибка, SPS&TBT — змінні, 
що характеризують використання тБт та СФз. ці змінні були отримані за 
допомогою різних способів вимірювання торговельних бар’єрів:

	 бінарне маркування (змінна набувала значення «1» у випадку, якщо 
торговельний партнер ірану застосовував принаймні один тБт чи 
СФз захід і «0» у протилежному випадку);

	 частотний метод (країни-партнери були відсортовані за кількістю 
застосованих тБт чи СФз заходів, потім на основі ранжування був 
створений індекс, який і був використаний як змінна);

	метод тарифного еквівалента.

Висновки дослідження

С. алейбахш та з. ардакані дійшли висновку, що тБт і СФз негативно 
впливають на обсяги експорту фісташкових горіхів з ірану. вплив є знач-
ним — негативний ефект застосування заходів у три рази перевищує не-
гативний вплив відстані між країнами-партнерами. збільшення інтенсив-
ності застосування тБт чи СФз на 1% веде до зменшення обсягів торгівлі 
на 1,16%, тоді як при збільшенні відстані між країнами-партнерами на 1% 
обсяги торгівлі зменшуються на 0,37% [1].
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12.5.5 регулярні дослідження урядових органів

Метод соціологічних опитувань використовується й у дослідженнях впли-
ву тБт і СФз заходів на торгівлю органами влади. наприклад, комісія з 
міжнародної торгівлі СШа на регулярній основі здійснює опитування ме-
неджерів торговельних компаній, посадовців, бізнес-асоціацій і державних 
службовців щодо оцінки ними тБт чи СФз заходів [13].

* * *

аналіз економічних ефектів тБт та СФз покликаний оцінити величину 
торговельних бар’єрів, а також проаналізувати їхній вплив на обсяги тор-
гівлі та інші показники розвитку економіки. основними інструментами та-
кого аналізу є гравітаційна модель міжнародної торгівлі, моделі часткової 
рівноваги та моделі загальної рівноваги. дослідження, проведені з викорис-
танням цих методів, засвідчили, що вплив тБт та СФз на обсяги міжна-
родної торгівлі є переважно негативним, а усунення цих бар’єрів шляхом 
гармонізації законодавства та модернізації виробничих потужностей має 
позитивні наслідки.

додаТок 12д. 

моделі впливу ТбТ на міжнародну торгівлю

для вивчення механізму дії технічних бар’єрів у торгівлі застосовувалась 
низка теоретичних моделей. вони дозволяють, зокрема, проілюструвати, 
яким чином відбувається зростання витрат експортерів та які наслідки має 
гармонізація технічних регламентів і процедур оцінки відповідності. у цьо-
му додатку розглянуто дві такі моделі, перша з яких належить до моделей 
часткової рівноваги, а друга — до моделей загальної рівноваги.

12д.1 модель часткової рівноваги

Суть моделі

як уже зазначалося, моделі часткової рівноваги — це моделі, які відобра-
жають функціонування частини економіки, зазвичай, одного ринку. Пред-
метом аналізу є дія факторів, що безпосередньо впливають на ринок, а вза-
ємозв’язки з іншими ринками не беруться до уваги (принцип «за інших 
рівних умов»). Моделі складаються з двох або більше рівнянь, які описують 
функціонування одного або кількох взаємопов’язаних ринків (наприклад, 
ринків одного товару в країні-експортері та країні імпортері). в основі мо-
делі лежать припущення, які є типовими для неокласичної парадигми еко-
номічної науки (див. таблицю 12д.1).

Приклад моделі

нижче описано модель часткової рівноваги, представлену групою дослід-
ників зі Світового банку (к. Маскус, дж. вілсон та т. оцукі) [10]. у цій мо-
делі розглядаються наслідки запровадження галузевого стандарту, якому 
має відповідати імпортна продукція і дотримання якого вимагає додатко-
вих витрат від виробників. Модель базується на припущенні, що взаємоза-
мінність імпортної та вітчизняної продукції є абсолютною.
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Базовий ефект запровадження стандарту: зростання витрат

крива ED на рисунку 12д.1 є графічним відображенням внутрішнього по-
питу на імпортний товар (функція імпорту), а крива ES — зовнішньої про-
позиції цього товару (функція експорту країни-торговельного партнера). 
Припустимо, що певний стандарт підвищує вартість одиниці імпортної 
продукції на c доларів. це призведе до зсуву кривої експорту з позиції ES у 
позицію ES+c, оскільки за кожного рівня ціни іноземні постачальники бу-
дуть готові запропонувати менший обсяг продукції (таким же буде ефект 
інших рішень, які спричинять додаткові витрати виробників, зокрема, рі-
шень про запровадження процедур оцінки відповідності або додаткових 
митних процедур).

рисунок 12д.1. кількісні та цінові ефекти запровадження технічного стандарту
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Таблиця 12д.1 Типові припущення моделей часткової та загальної рівноваги93

Припущення Пояснення

1 технології, що використо-
вуються, описуються одно-
рідними виробничими 
функціями

однорідна функція є функцією, значення 
якої масштабується шляхом множення аргу-
ментів (якщо кожний аргумент множиться 
на певний коефіцієнт, то отримане значення 
функції є результатом множення початково-
го значення на деякий ступінь цього коефі-
цієнту)93

2 технології характеризу-
ються спадним або сталим 
ефектом масштабу

Математично ця умова означає, що ступінь 
однорідності q виробничої функції менше 
або дорівнює 1

3 Структура уподобань до-
машніх господарств має 
такі властивості: транзи-
тивність, неперервність, 
опуклість

транзитивність означає, що якщо споживач 
надає перевагу благу а перед благом Б, а бла-
гу Б перед благом С, то благу а буде надана 
перевага перед благом С. неперервність є 
вимогою для диференційованості функції, 
опуклість є математичною передумовою до-
сягнення стану рівноваги

4 ринки характеризуються 
досконалою конкуренцією 
(товари є однорідними, 
відсутні бар’єри для входу 
і виходу з ринку, наявна 
досконала ринкова інфор-
мація тощо)

досконала конкуренція — це стан ринку, за 
якого окремі покупці й продавці не можуть 
впливати на ціну. рівноважна ціна визнача-
ється обсягами сукупного попиту і пропози-
ції, продавці і покупці пристосовуються до 
рівноважного стану ринку

5 економічні агенти дотри-
муються раціональної по-
ведінки і максимізують 
власну корисність

раціональна поведінка — це дії, спрямова-
ні на досягнення максимальних результатів 
при наявних обмеженнях. вважається, що 
індивідууми максимізують рівень задово-
лення своїх потреб (або корисність), під-
приємства максимізують прибуток, а дер-
жава покликана максимізувати суспільний 
добробут. це одне з базових припущень, які 
використовуються в економічній науці.

93 однорідна функція ступеня q— числова функція f: Rn →R, така що для будь-якого v ∊ 
Rn і λ ∊ R виконується рівність f(λv) = λqf(v), при чому q називають ступенем однорідності 
функції.
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Припущення Пояснення

6 існує один часовий період, 
відсутні часові преферен-
ції

Припущення діє для статичної моделі за-
гальної рівноваги. для динамічної моделі 
здійснюється ланцюг рекурсивних обчис-
лень, унаслідок якого ендогенні змінні сис-
теми перераховуються, і потім вже на основі 
цих перерахованих змінних визначається 
новий стан загальної рівноваги.

Джерело: авторська схема

Наслідки в короткостроковій перспективі: скорочення імпорту

Чи є стандарт дискримінаційним, залежить від того, як він впливає на ві-
тчизняних та іноземних виробників. якщо витрати вітчизняних виробни-
ків на пристосування до нових вимог є меншими ніж витрати іноземних 
виробників, то стандарт є дискримінаційним стосовно імпортної продукції 
(це можливо, наприклад, якщо стандарт ґрунтується на наявних у країні 
виробничих практиках або якщо вітчизняні виробники раніше дізналися 
про плани запровадження стандарту і встигли підготуватися до змін). Про-
позиція вітчизняних товарів скоротиться меншою мірою, ніж пропозиція 
імпортних товарів. на рис. 12д.1 це буде відображені таким чином: крива 
ED зміститься в положення між ED та ED+c. іноземним експортерам до-
ведеться зменшити обсяг поставок з q0 до точки між q0 та q1, а їхній сумар-
ний прибуток (точніше, надлишок виробника) знизиться, оскільки ринкова 
ціна підвищиться на величину меншу ніж їхні витрати (тобто, меншу ніж c). 

якщо ж запровадження стандарту спричинить однакове збільшення витрат 
для виробників імпортної та вітчизняної продукції, то обидві групи вироб-
ників скоротять пропозицію однаковою мірою. у такому випадку стандарт 
буде недискримінаційним. крива ED зміститься на величину с, на цю ж ве-
личину зросте ціна на внутрішньому ринку (до рівня p1d). 

отже, в обох випадках (за наявності чи відсутності дискримінації), ціна на 
внутрішньому ринку зросте, а обсяг імпорту зменшиться. наявність дис-
кримінації впливає лише на те, чи буде ступінь скорочення обсягів поста-
чання та прибутку однаковим для іноземних та вітчизняних виробників, 
чи ні.

Можливі зміни в довгостроковій перспективі: відновлення позицій імпорту

відповідність товару стандартам якості є сигналом для споживача щодо 
його якості та безпечності. тому в довгостроковій перспективі попит на ім-
портні товари може зрости, переміщуючи криву ED праворуч (до позиції 
ED+с). такі зміни нівелюватимуть негативні наслідки запровадження стан-
дартів для іноземних виробників: ціна товару зросте на величину c, а обсяг 
повернеться до рівня q0.

 Ефекти запровадження стандарту для великих та малих підприємств 

наведений вище аналіз було побудовано на припущенні, що витрати на до-
тримання вимог стандарту є змінними (тобто, запровадження стандарту 
призводить до підвищення ціни кожної одиниці продукції на однакову ве-
личину). у такому випадку наслідки запровадження стандарту не залежать 
від розміру виробництва — вони будуть однаковими як для малих, так і для 
великих підприємств. картина буде іншою, якщо витрати будуть постій-
ними (фіксованими), тобто не залежатимуть від обсягів виробництва. тоді 
малі підприємства будуть зазнавати більших витрат на одиницю продукції, 
а великі — менших, а отже опиняться в менш сприятливих умовах.

12д.2 модель загальної рівноваги

Суть моделі

Моделі загальної рівноваги — це моделі, які відображають функціонування 
економіки в цілому. вони описують взаємозв’язки між кількома ринками 
(факторів виробництва, товарів тощо). у процесі аналізу визначається та-
кий стан кожного з ринків (ціна, обсяги попиту та пропозиції), за якого на 
всіх ринках досягається стан рівноваги. Припущення моделі є такими ж, як 
і в моделях часткової рівноваги (таблиця 12д.1)

Приклад моделі

Прикладом застосування такої моделі є модель, використана М. гансланд-
том та дж. Маркузеном [6] . Метою моделювання в цьому випадку є вивчен-
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ня впливу технічного регулювання на торгівлю між розвиненими країнами 
та країнами, що розвиваються. зазначена модель описує економіку з двома 
країнами, кожна з яких має два фактори виробництва та виробляє два това-
ри. країни мають однакові відносні продуктивності в секторах, а також од-
наково відносно забезпечені ресурсами, а тому не мають відносних переваг 
стосовно одна одної в рікардіанському трактуванні. Проте в абсолютному 
значенні одна країна є більшою за іншу як за обсягом наявних ресурсів, так 
і за продуктивністю. тому вона позначається як велика і багата країна (h), 
а інша країна — як мала та бідна (f).

у секторі, продукція якого є предметом міжнародної торгівлі, кожна країна 
має фіксовану кількість фірм, що діють в умовах недосконалої конкуренції. 
Стандарти (тут цей термін вживається також на позначення обов’язкових 
вимог до товару або обов’язкових процедур) не є дискримінаційними, тобто 
вони впливають однаково як на вітчизняних, так і на іноземних виробни-
ків. але стандарти двох країн є різними. ця невідповідність вимог створює 
бар’єри в торгівлі між країнами. Стандарти моделюються (1) як витрати ви-
робництва, величина яких може бути змінною або фіксованою, або як (2) 
інструменти сегментації ринків. нижче описано висновки аналізу, прове-
деного з використанням першого з двох варіантів.

Основні рівняння моделі

у загальному випадку формула, яка визначає маржу виробника (тобто, різ-
ницю між його доходом та витратами на виробництво) в умовах недоскона-
лої конкуренції, є такою:

(2.1),

де pii — ціна реалізації на внутрішньому ринку, mii — надбавка на внутріш-
ньому ринку, mci — граничні витрати виробництва, що залежать від заро-
бітної плати wi та віддачі від капіталу r (i — це індекс країни, у якій виро-
бляється товар).

за умов застосування стандарту формула має бути іншою. у ній мають бути 
відображені витрати, пов’язані з пристосуванням до додаткових вимог:

(2.2)

де pij — ціна товару, який виробляється в країні i та продається в країні j, 
mij — маржа виробника цього товару, sj — частка витрат, що пов’язані із 
задоволенням вимог стандарту.

Модифікуючи рівняння 2.2, можна отримати:

(2.3)

рівняння 2.3 показує, що за умов застосування стандарту маржа експортера 
зменшується на частку витрат на пристосування до цього стандарту. вод-
ночас прибуток експортера залежить також від інших параметрів — обсягу 
виробництва, а також цін на фактори виробництва.

Результати запровадження стандартів

Модель дозоляє проаналізувати вплив стандартів на обсяги виробництва, 
ціни, а також на прибутки виробників за реалізації трьох сценаріїв:

	 стандарт встановлюється великою країною в односторонньому по-
рядку;

	 стандарт встановлюється малою країною в односторонньому порядку;
	 стандарти встановлюється обома країнами.

нижче наведено результати аналізу.

Стандарт запроваджує тільки велика країна. встановлення стандарту великою 
країною (h) призведе до скорочення загального обсягу виробництва. граничні 
витрати фірм у малій країні (f) зростуть, тому вони будуть змушені скоротити 
виробництво. Фірми у великій країні розширять виробництво, але цього збіль-
шення буде недостатньо, щоб компенсувати скорочення виробництва в бідній 
країні. Прибутки фірм у великій країні зростуть, у малій — зменшаться.

Щодо споживачів, то вони програють в обох країнах: у великій — через 
вищу ціну, яку вони мають сплачувати за товар, а в малій — через вищу ціну 
та нижчі доходи від факторів виробництва (заробітна плата та прибуток). 
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отже, у випадку встановлення стандарту великою країною, виграють лише 
розташовані в цій країні фірми, решта економічних агентів програють.

Стандарт запроваджує тільки мала країна. запроваджений малою країною 
(f) стандарт не може значно зашкодити великій країні (h), оскільки її фірми 
отримують основну частину доходів на власному ринку. Стандарт, у першу 
чергу, завдає шкоди власним підприємствам малої країни (f): скорочення по-
стачання з великої країни до малої призводить до зниження цін на фактори 
виробництва в першій із цих країн, це стимулює її фірми виробляти більше, 
збільшуючи постачання на внутрішній ринок та витісняючи звідти фірми 
малої країни. Прибутки останньої на ринку великої країни скорочуються, і це 
скорочення не компенсується зростанням прибутків на внутрішньому рин-
ку. таким чином, ані виробники, ані споживачі не виграють в обох країнах.

Стандарт запроваджують обидві країни. Споживачі в обох країнах програ-
ють, проте в малій країні (f) втрати є більшими. Щодо фірм, то у великій 
країні (h) їхні прибутки зростають, незважаючи на виникнення бар’єра для 
експорту. зміна прибутків фірм малої країні є U-подібною: до певного рівня 
витрат на пристосування до стандарту великої країни прибуток знижуєть-
ся, потім він починає зростати до обсягу, який фірми малої країни (f) отри-
мували до запровадження цього стандарту (але з вищими торговельними 
витратами). таким чином, мала країна не може виграти «війну стандартів», 
тому що програють і її споживачі, і виробники.

отже, за будь-якого з розглянутих варіантів запровадження стандарту при-
зводить до втрат принаймні частини економічних агентів та скорочення за-
гального добробуту. тому оптимальним рішенням є усунення торговельних 
бар’єрів.
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