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Підсумки 
діяльності України 
у сфері прозорості 

У 2008-2012 роках Україна подала 407 нотифікацій в СОТ стосовно 
національного законодавства у сфері зовнішньої торгівлі та очікуваних 
законодавчих змін

Україна повністю виконує свої зобов’язання щодо подання регулярних 
повідомлень 

Як і в інших країнах світу, в Україні переважна більшість поданих 
нотифікацій стосується сфери дії Угод ТБТ та СФЗ

У 2012 році різко зросла кількість коментарів країн-членів СОТ на 
нотифікації України

Протягом 2012 року Україна отримала і дала відповіді на 123 запити 
країн-члені СОТ щодо законодавства України, що є найвищим 
показником з моменту набуття членства

Порівняно з 2010-2011 роками зросла кількість запитів від бізнесу 
щодо торговельного законодавства країн-членів СОТ

 В Україні проводиться регулярний моніторинг нотифікацій інших 
країн - членів СОТ

Короткий огляд нотифікацій країн-членів СОТ у сфері ТБТ/СФЗ 
надається українською мовою у відкритому доступі

 Україна активізувала участь у роботі Комітетів СОТ 

Протягом 2012 року проводилась просвітницька робота для бізнесу та 
державних службовців з питань дотримання принципу прозорості СОТ
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Багатостороння торговельна система СОТ базується на низці головних 
принципів, зокрема:

•	 недискримінації	торговельних	партнерів,	товарів	і	послуг	
вітчизняного та іноземного походження;

•	 сприянні	відкритості	шляхом	зменшення	торговельних	
бар’єрів, у тому числі ввізних мит та нетарифних обмежень 
імпорту та експорту;

•	 прогнозованості	і	прозорості	торговельної	політики	задля	
уникнення довільного встановлення бар’єрів у торгівлі.

Під прозорістю торговельної політики розуміється ступінь відкритості 
та прогнозованості торговельної політики і практики та процесів, що 
їх визначають. Компаніям та інвесторам у своїй країні і за кордоном 
потрібне регуляторне середовище, що заслуговує на довіру. Тому СОТ 
намагається поліпшити прогнозованість і стабільність торговельної 
політики, а отже покращити бізнес клімат своїх країн-членів. 

Подання нотифікацій та обробка запитів є інтегральною частиною 
вимог щодо додержання принципу прозорості СОТ. Багатостороння 
торговельна система охоплює велику кількість різних сфер торгівлі, 
які підлягають нотифікації країнами-членами СОТ, адже усі вони 
прямо впливають на торговельний режим. 

Зобов’язання щодо прозорості та вимоги нотифікації містяться 
практично у кожній з багатосторонніх угод СОТ.

Відповідно до Рішення Міністрів СОТ щодо процедури повідомлення 
Індикативний перелік заходів, що підлягають нотифікації, включає:

•	 Тарифи	та	додаткові	збори;

•	 Тарифні	квоти;

Принцип прозорості в 
Угодах СОТ



8 | ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРОЗОРОСТІ В РАМКАХ СОТ 2008 - 2012

•	 Кількісні	обмеження	імпорту	та	експорту;	

•	 Нетарифні	заходи,	такі	як	ліцензування	та	пов‘язані	із	
торгівлею інвестиційні заходи; 

•	 Правила	щодо	митної	оцінки;

•	 Правила	визначення	країни	походження;

•	 Державні	закупівлі;

•	 Технічні	бар’єри	у	торгівлі,	санітарні	і	фітосанітарні	заходи;

•	 Захисні	заходи;

•	 Антидемпінгові	заходи;

•	 Компенсаційні	заходи;

•	 Торговельні	аспекти	захисту	прав	інтелектуальної	
власності;

•	 Експортні	субсидії	та	державна	підтримка	у	сільському	
господарстві та промисловості;

•	 Зони	вільної	торгівлі	та	митні	союзи;

•	 Державні	торговельні	підприємства	із	спеціальними	
правами чи привілеями.

В рамках переговорів Дохійської програми розвитку питання забезпечення 
прозорості торговельної політики набули ще більшого значення. Прозорість, 
в тому числі дискусії щодо системи повідомлень та пов’язаних з цим 
інструментів, у поєднанні з акцентом на розвиток становлять одну з 
основних тем для обговорення. 

Проект Угоди СОТ про сприяння торгівлі – це єдиний консолідований 
проект тексту нової Угоди Дохійського раунду, що повністю базується 
на концепції забезпечення прозорості як абсолютно необхідної умови 
сприяння торгівлі. Це передбачає забезпечення країнами-членами 
доступності до всіх видів пов’язаної з торгівлею інформації, виконання 
зобов’язань щодо підготовки та направлення до СОТ через пункт 
обробки запитів та нотифікацій відповідних повідомлень за Угодами 
СОТ, підготовки відповідей на обґрунтовані запити та коментарі 
урядів, бізнесу та інших зацікавлених сторін стосовно митних питань, 
проектів або нових нормативно-правових актів, процедур, усіх типів 
адміністративних процедур, пов’язаних з імпортом/експортом або 
транзитом товарів. 
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Досягнення України 
у сфері прозорості

Протягом п’яти років членства у СОТ Україна успішно виконувала 
зобов’язання у сфері прозорості торговельної політики.

За період з травня 2008 року до грудня 2012 року Україною направлено 
в СОТ 407 нотифікацій. Зокрема, протягом 2012 року Україна подала 
83 нотифікації, що є другим найвищим показником країни за роки 
членства (див. Діаграму 1).

До цього найбільшу кількість повідомлень, саме 115 нотифікацій, було 
надано у 2008 році. Це було значною мірою пов’язано з поданням 
початкових нотифікацій, що пов’язані з набуттям членства у СОТ 
та, відповідно, необхідністю повідомити про вже існуючі заходи 
та угоди, наприклад, нотифікувати чинні угоди про вільну торгівлю.

Протягом наступних років членства кількість повідомлень України 
коливалась у межах 60–80 за рік, що є сумарним результатом  
регулярних та принагідних (ad hoc) повідомлень та віддзеркаленням  
динаміки зміни національного регуляторного середовища, пов’язаного 
з торгівлею.

У 2008-2012 роках Україна подала 
в СОТ 407 нотифікацій стосовно 

національного законодавства у сфері 
зовнішньої торгівлі та очікуваних 

законодавчих змін
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Якщо врахувати також доповнення та уточнення до нотифікацій, 
кількість повідомлень, надісланих до СОТ, зростала протягом 
останніх років. Зокрема, у січні – грудні 2012 року було забезпечено 
підготовку та направлення до СОТ 101 документа. 

За виключенням року набуття членства, в середньому Україна подає 
близько 2% від річної кількості нотифікацій, які реєструються в СОТ.

Діаграма 1: 
Щорічна кількість нотифікацій України

Джерело: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Browse/FE_B_S006.aspx

Україна повністю виконує свої 
зобов’язання щодо подання 

регулярних піврічних та щорічних 
повідомлень.
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Україна повністю виконує свої зобов’язання щодо подання регулярних 
повідомлень

Зокрема, протягом 2012 року було надіслано планові нотифікації 
відповідно до вимог таких угод СОТ:

•	 Угода	про	сільське	господарство

•	 Угода	про	застосування	статті	VI	ГАТТ	1994	року

•	 Угода	про	субсидії	і	компенсаційні	заходи

•	 Стаття	XVII	ГАТТ	1994	року	(щодо	діяльності	державних	
торговельних підприємств)

•	 Угода	про	процедури	ліцензування	імпорту

За інформацією WTO Documents Online, найбільша кількість 
нотифікацій подається Україною у сфері ТБТ та СФЗ (див. Діаграму 
2), що відповідає загальносвітовій практиці. Протягом 2008-2012 
років частка нотифікацій, які стосувалась сфери ТБТ/СФЗ, у загальній 
кількості нотифікацій склала 79% в середньому у світі та 69% в 
Україні.

Велика кількість принагідних (ad hoc) нотифікацій з питань ТБТ/СФЗ 
регулювання свідчить про активний розвиток цієї сфери нетарифних 
заходів у торгівлі як в Україні, так і в цілому в світі.

Зміни законодавства стимулюються кількома чинниками.

З одного боку, відбувається гармонізація національних регулювань у 
сфері ТБТ/СФЗ з міжнародними стандартами. З іншого – створюється 
нове законодавство, яке спрямоване на забезпечення захисту життя 
та здоров’я людей, тварин і рослин, захисту довкілля тощо в умовах 

Як і в інших країнах СОТ, в Україні 
переважна більшість поданих 

нотифікацій стосується сфери дії 
Угод ТБТ та СФЗ
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Діаграма 2: 
Нотифікації щодо ТБТ/СФЗ серед нотифікацій України

Джерело: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Browse/FE_B_S006.aspx

У 2012 році різко зросла кількість 
коментарів країн-членів СОТ на 

нотифікації України

У 2012 році зросла кількість коментарів, які отримала Україна на 
надіслані нотифікації. Протягом цього року країна отримала 22 
коментарі, тоді як протягом 2008-2011 років було отримано 33 коментарі. 
Зростання кількості коментарів може свідчити як про підвищений 
інтерес торговельних партнерів України до змін національного 

швидкого розвитку продуктів та технологій, наприклад, у відповідь 
на поширення ГМО продукції. 



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРОЗОРОСТІ В РАМКАХ СОТ 2008 - 2012 | 13

законодавства, так і про потенціал зростання торговельних бар’єрів 
для партнерів внаслідок цих змін. 

Переважна кількість коментарів надходять з розвинених країн, 
які мають налагоджений механізм аналізу нотифікацій та оцінки 
їх регуляторного впливу на торгівлю, а саме з ЄС, у тому числі 
окремих країн-членів, та США (див. Діаграму 3). Серед економік, які 
знаходяться в процесі становлення (emerging economies), найбільше 
коментарів надійшло від Китаю.

Україна надає відповіді на всі отримані коментарі. 

Діаграма 3: 
Географічний розподіл коментарів до нотифікацій 
отриманих Україною у 2008-2012 роках

Китай; 7%

Канада; 7%

США; 31%

ЄС, у тому числі 
окремі країни-члени 

ЄС; 41%

Джерело: МЕРТ 

Протягом 2012 року Україна отримала 
і дала відповіді на 123 запити країн-
членів щодо законодавства України, 

що є найвищим показником з моменту 
набуття членства
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Серед важливих завдань забезпечення прозорості є відповідь на 
запити та надання додаткової інформації на запити країн СОТ та 
Секретаріату СОТ. 

Протягом п’яти років членства у СОТ поступово зростала кількість 
запитів країн-членів щодо законодавства України. У 2012 році 
Україною було опрацьовано 123 запити від країн-членів СОТ, що є 
найвищим показником з початку членства України у цій міжнародній 
організації (див. Діаграму 4). 

Збільшення кількості запитів щодо регуляторного середовища в 
Україні є ознакою зростання інтересу міжнародної бізнес-спільноти 
до економіки країни, можливостей розвитку торгівлі та інвестування. 

Діаграма 4: 
Обробка запитів щодо торговельного законодавства України, 
які надійшли від країн-членів СОТ
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Більшість запитань та коментарів країн СОТ надійшло стосовно 
законодавчих змін та заходів України у сфері безпеки харчових 
продуктів, зокрема щодо: 

•	 маркування	харчових	продуктів,	включаючи	ГМО	маркування;

•	 державної	системи	біологічної	безпеки,	

•	 карантину	рослин,

•	 харчових	добавок,

•	 максимально	допустимих	рівнів	залишків	пестицидів	і	
гербіцидів у харчових продуктах,

•	 порядку	проведення	державної	ветеринарно-санітарної	
експертизи ГМО джерел кормів, кормових добавок та 
ветеринарних препаратів.

Порівняно з 2010-2011 роками зросла 
кількість запитів від бізнесу щодо 

торговельного законодавства країн-
членів СОТ

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

Протягом 2012 року надійшло та було опрацьовано 14 запитів від 
українських та іноземних компаній. Це найвищий показник за останні 
три роки, що свідчить про посилення уваги бізнесу до регулярного 
середовища країн-членів СОТ в умовах продовження кризових явищ 
у світовій економіці.
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Діаграма 5: 
Отримання запитів бізнесу щодо торговельного законодавства 
країн-членів СОТ
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Водночас, кількість запитів залишається досить низькою, якщо 
порівняти кількість запитів та кількість компаній, які займаються 
експортними та імпортними операціями. Це може свідчити про 
недостатню обізнаність бізнесменів щодо існуючих механізмів 
системи прозорості СОТ та ефективності їх застосування.

В Україні проводиться регулярний 
моніторинг нотифікацій 
інших країн - членів СОТ

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України на постійній 
основі здійснюється моніторинг та аналіз нотифікацій, які надходять 
від інших-країн членів СОТ, у тому числі нотифікацій у сфері ТБТ/СФЗ. 
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Мета моніторингу та аналізу нотифікацій – оцінка потенційного 
значення очікуваних або впроваджених змін у торговельному 
законодавстві країн-членів СОТ для українських експортерів та 
виробників.

Відповідно до статистики СОТ, протягом року країни-члени готують і 
надсилають, в середньому, понад три тисячі нотифікацій, переважна 
більшість яких стосується ТБТ та СФЗ (див. Діаграму 6). 

Діаграма 6: 
Тематична структура нотифікацій країн-членів СОТ 
у 2008-2012 роках
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Наприклад, протягом 2012 року було опрацьовано 3342 нотифікації 
країн-членів СОТ, серед яких 1186 з питань СФЗ та 2156 з питань ТБТ. 

За результатами обробки нотифікацій країн-членів СОТ готуються 
короткі узагальнені повідомлення українською мовою, що щомісячно 
розміщуються на офіційному Інтернет сайті Міністерства економічного 
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розвитку і торгівлі  http://www.me.gov.ua у рубриці «Інформація за 
повідомленнями з країн-членів СОТ», та направляються центральним 
органам виконавчої влади України для використання в роботі і 
подальшого інформування зацікавлених сторін, в тому числі бізнесу. 
Крім того, подібна інформація розміщується на порталі з підтримки 
експорту www.ukrexport.gov.ua.

Також на постійній основі відслідковуються питання, які порушуються 
в рамках роботи Комітетів ТБТ та СФЗ як специфічні торговельні 
занепокоєння країн-членів СОТ. Мета моніторингу – виявлення 
заходів,	які	можуть	представляти	потенційні	бар‘єри	для	українського	
експорту. Про такі заходи повідомляються компетентні державні 
органи, зокрема у формі звітів за результатами засідання Комітетів.

Короткий огляд нотифікацій країн-
членів СОТ у сфері ТБТ/СФЗ надається 

українською мовою у відкритому 
доступі

Інформація щодо запланованих змін законодавства країн- 
членів СОТ у сфері ТБТ та СФЗ щомісяця готується і розміщується 
на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі  
www.me.gov.ua у рубриці «Інформація за повідомленнями з 
країн-членів СОТ», а також систематично направляється бізнес 
асоціаціям для інформування та для використання в роботі. Крім 
того, подібна информація розміщується на порталі з підтримки 
експорту http://www.ukrexport.gov.ua.

В рамках проекту технічної допомоги «Торговельна політика і практика 
в Україні» у листопаді 2012 року у співпраці між Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі та Інститутом економічних 
досліджень і політичних консультацій розпочато випуск електронного 
інформаційного бюлетеня «Відомості країн-членів СОТ», який містить 
детальніший огляд ключових нотифікацій, в першу чергу у сфері 
ТБТ/СФЗ, українською мовою. 
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Інформаційний бюлетень «Відомості країн-членів СОТ» виходить двічі на 
місяць і розповсюджується серед бізнес асоціацій, окремих компаній, а також 
органів державної влади. Всі випуски бюлетеню можна знайти на сайті: 
http://www.ier.com.ua/ua/trade_policy_project/newsletter/. 

Україна активізувала участь у роботі 
Комітетів СОТ

Важливість та необхідність участі представників органів влади України 
у роботі Комітетів СОТ полягає у реальній можливості залучення 
українських експертів до обговорення питань подальшого розвитку 
міжнародної торгівлі, розширення можливостей доступу товарів на 
світові ринки, активного застосування механізмів СОТ для реалізації 
торговельних інтересів національних виробників, формування та 
презентацію позиції країни з цих питань.

Протягом 2012 року делегації України брали участь у роботі офіційних 
засідань таких комітетів та рад СОТ:

•	 Комітет	з	субсидій	та	компенсаційних	заходів;

•	 Комітет	з	регіональних	торговельних	угод;

•	 Комітет	з	питань	сільського	господарства;

•	 Комітет	з	питань	СФЗ;

•	 Комітет	з	питань	ТБТ;

•	 Ради	з	питань	ТРІПС.	

Важливим досягненням 2012 року стала активніша участь представників 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі в роботі Комітету з 
питань	ТБТ,	тому	числі		з	питань	проведення	VI	трирічного	перегляду	
Угоди ТБТ.
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Протягом 2012 року проводилась 
просвітницька робота для бізнесу 

та державних службовців з питань 
дотримання принципу прозорості СОТ

Протягом 2012 року продовжувалась робота в рамках проекту 
технічної допомоги «Інституційне співробітництво між Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі України і Національною Радою 
торгівлі Швеції». 

В рамках проекту спільними зусиллями департаменту співробітництва 
з СОТ та з питань торговельного захисту, Інституту економічних 
досліджень і політичних консультацій та Національної ради з торгівлі 
Швеції було організовано наступні заходи:

27 березня 2012 року було проведено семінар для міністерств та 
бізнесу з питань забезпечення прозорості згідно з Угодами ТБТ/
СФЗ. Однією з головних цілей зазначеного заходу було ознайомлення 
бізнесу з перевагами ефективного використання інструментів СОТ 
для розширення можливостей доступу українських товарів на світові 
ринки;

11 грудня 2012 року було проведено семінар для міністерств та бізнесу 
з питань належної регуляторної практики в контексті Угод ТБТ/СФЗ. 
Головною метою заходу було ознайомлення державних службовців з 
практикою застосування принципів належної регуляторної практики 
в процесі розбудови національного законодавства в сфері ТБТ/СФЗ, 
зокрема практики здійснення оцінки регуляторного впливу в сфері 
зовнішньої торгівлі. 
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Про український пункт 
обробки запитів та 
нотифікацій СОТ

Україна як член СОТ має зобов’язання дотримуватися загального 
режиму прозорості стосовно нормативних і регуляторних актів, 
пов’язаних із торгівлею. З 2011 року виконання зобов’язань щодо 
прозорості та нотифікацій, зокрема виконання функцій національного 
пункту обробки запитів та нотифікацій, покладено на відділ обробки 
запитів і нотифікацій та інформаційного забезпечення в департаменті 
співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України.

Відділ обробки запитів і нотифікацій та інформаційного забезпечення 
виконує функції:

•	 органу	нотифікацій	за	усіма	угодами	СОТ,	за	виключенням	
нотифікацій	відповідно	до	статті	XVIII	ГАТТ	1994	року;

•	 пункту	обробки	запитів	за	угодами	ТБТ/СФЗ;

•	 контактного	пункту	для	подання	інформації	про	статистику	
імпорту та чинний митний тариф до інтегрованої бази 
даних	СОТ	(IDB	WTO);

•	 інформаційного	пункту	з	питань	СОТ	для	українських	органів	
державної влади, бізнесу та громадських організацій. 

Відділ займається питаннями співробітництва та обміну оперативною 
інформацією і документами з Секретаріатом та країнами-членами СОТ 
відповідно до вимог угод СОТ. Крім того, він співпрацює з державними 
органами у сфері підготовки повідомлень України і коментарів щодо 
заходів членів СОТ, відповідей на запити та коментарі країн СОТ і 
окремих компаній щодо торговельного режиму.
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Основні напрямки діяльності Відділу:

•	 Інформування	країн-членів	СОТ	та/або	органів	СОТ	про	
законодавство України та його зміни у сфері зовнішньої 
торгівлі, надання відповідей на запити та коментарі;

•	 Проведення	аналізу	нотифікацій	країн-членів	СОТ	про	
запропоновані та прийняті заходи з метою визначення 
можливості їх негативного впливу на експортний потенціал 
України;

•	 Забезпечення	членства	України	у	міжнародних	організаціях	
та участі відповідних центральних органів виконавчої влади 
у міжнародних заходах шляхом підготовки інформаційних 
та аналітичних матеріалів до відповідних заходів;

•	 Сприяння	українським	експортерам	у	покращенні	доступу	
на ринки країн – членів СОТ шляхом оперативного 
забезпечення інформацією про зміни у торговельних 
режимах країн СОТ та сприяння у підготовці коментарів 
до законопроектів країн СОТ у разі необхідності та 
доцільності. 
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Поточні виклики та 
потенціал для розвитку

За період кілька років членства Україна досягла значних успіхів 
у сфері дотримання принципу прозорості СОТ. Водночас країна 
має суттєвий потенціал для подальшого розвитку як діяльності, 
що спрямована на повніше використання можливостей СОТ, так 
і діяльності, метою якої є забезпечення дотримання зобов’язань 
країни як члена СОТ. 

Поступовий перехід на подання 
нотифікацій щодо СФЗ в on-line режимі

Одним з найближчих завдань , які стоять перед українськими органами 
виконавчої влади, залучені до процесу підготовки та подання СФЗ/
ТБТ нотифікацій, є впровадження системи подання нотифікацій в 
on-line режимі (On-line Notification Submission Systems).

On-line системи дозволять готувати і відправляти нотифікації одразу 
в системі СОТ, що підвищує ефективність роботи та зменшує час, 
необхідний для підготовки нотифікації.

Водночас запровадження такої системи вимагає володіння, принаймні, 
однією з офіційних мов СОТ, в першу чергу англійською, що може бути 
викликом для українських спеціалістів, які займаються питаннями 
СФЗ/ТБТ. 

В рамках переходу до впровадження системи подання нотифікацій 
щодо СФЗ в on-line режимі департаментом співробітництва з СОТ 
та з питань торговельного захисту проводилися навчальні семінари 
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– тренінги для державних службовців, які залучені до підготовки 
нотифікацій у сфері СФЗ.

Покращення механізмів інформування 
щодо змін торговельного 

законодавства 

Сучасний розвиток технологій робить інформацію набагато 
доступнішою для зацікавлених сторін. Водночас потік інформації 
настільки збільшився, що все більшим попитом користуються системи, 
які дозволяють структурувати інформаційні потоки відповідно до 
потреб.

Для забезпечення кращого інформування зацікавлених сторін в Україні 
щодо питань розвитку торговельного законодавства в середині 
країни та в інших країнах-членах СОТ та стимулювання активнішої 
участі національних виробників у обговоренні і внесенні змін до 
законодавства інших країн, що знаходиться в процесі розробки, 
важливим є розвиток національних інформаційних систем, в яких 
би відповідна інформація надавалась вчасно українською мовою 
для збільшення кола потенційних користувачів. Такою системою в 
Україні може стати орієнтована на клієнта інформаційна Інтернет 
платформа повідомлення експортерів про зміни в регулюванні країн 
СОТ.

Також важливим напрямком діяльності є покращення доступу та 
функціональності розділу сайту Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі стосовно діяльності українського органу нотифікацій і 
пункту обробки запитів.

Дотримання принципу прозорості 
відповідно до майбутньої Угоди про 

асоціацію між ЄС та Україною 
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У березні 2012 року Україна та ЄС парафували Угоду про асоціацію, 
важливим компонентом якої є домовленості щодо створення 
глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. В Угоді міститься 
низка положень про дотримання принципу прозорості, зокрема 
про створення пунктів обробки запитів, які надходять від бізнесу 
та країн-партнерів.

Відповідно важливим завданням і викликом є створення та підготовка 
до роботи такого пункту в Україні.

Покращення міжвідомчої комунікації 
в рамках дотримання принципу 

прозорості в Україні 

Важливим напрямком діяльності в сфері дотримання вимог прозорості 
є робота, спрямована на посилення міжвідомчої системи комунікації та 
підвищення обізнаності державних органів стосовно інструментарію 
СОТ	щодо	виявлення	та	усунення	бар‘єрів	у	торгівлі.

Зокрема, після адміністративної реформи міжвідомча комунікація 
у питаннях підготовки та подання нотифікацій, а також обробки 
запитів, ускладнилася та залишається недостатньо ефективною. 
Важливою перешкодою є відсутність нормативно-правового акту, 
який би формально врегульовував порядок надання інформації для 
потреб виконання зобов’язань із прозорості щодо членства України 
у СОТ. 

Проект відповідно нормативного акту був розроблений у 2012 році 
в рамках проекту технічної допомоги «Торговельна політика і 
практика в Україні», який є компонентом проекту «Інституційне 
співробітництво між Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України і Національною Радою торгівлі Швеції». Одним з завдань на 
2013 рік в рамках проекту є узгодження та прийняття нормативного 
акту відповідно до існуючих процедур.
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Крім того, для забезпечення кращої міжвідомчої взаємодії у сфері 
дотримання прозорості, планується проводити активну роботу 
по підвищенню обізнаності державних службовців стосовно 
інструментарію	СОТ	щодо	виявлення	та	усунення	бар‘єрів	у	торгівлі.	
Іншим напрямком є розробка навчально-методичних матеріалів, 
заохочення участі державних службовців у навчальних програмах, 
у тому числі on-line програмах http://etraining.wto.org. 
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