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6 травня 2008 року набрав чинності
ратифікований Верховною Радою
«Протокол про приєднання України
до Марракеської Угоди про створення
Світової організації торгівлі» і Україна
стала повноправним 152-м членом цієї
організації.
За
експертними
оцінками,
на
початок 2008 року вступ України
до СОТ мав зумовити додаткове
підвищення добробуту населення на
3% та підвищення динаміки зростання
ВВП до 2%. З моменту вступу до СОТ
Україна отримала режим найбільшого
сприяння у торговельному просторі всіх
країн-членів СОТ; зменшення тарифних
і
нетарифних
обмежень
доступу
українських товарів на товарні ринки
країн-членів СОТ; можливості захисту
інтересів українських виробників згідно
з процедурою розгляду торговельних
спорів СОТ; набуття офіційного статусу
переговорного процесу зі створення зони
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вільної торгівлі з ЄС; скасування квот на експорт української
продукції металургії до ЄС; забезпечення недискримінаційного транзиту товарів і послуг.
Також прогнозувалось, що зменшення тарифів буде
вигідним для секторів, які були відносно незахищеними або
мали велику частку проміжного попиту (а тому виграють
від зниження цін на фактори виробництва), а покращання
доступу до ринків – сприятливим для експортно-орієнтованих
секторів, що стикаються зі значними торговельними
обмеженнями на зовнішніх ринках.
Україна також зобов’язалась, що після вступу до СОТ
торговельна діяльність держпідприємств буде цілком
узгоджуватися з умовами організації, а всі держпідприємства
працюватимуть на комерційній основі. У частині технічних
бар’єрів Україна взяла зобов’язання погодити їх після
вступу до СОТ. Крім того, у 2008 році Україна зобов’язалася
керуватися, насамперед, міжнародними, а не національними
і регіональними стандартами. Україна також взяла зобов’язання скоротити кількість товарів, що підлягають обов’язковій
сертифікації третього типу, і надати СОТ переглянутий список
до 31 січня 2012 року. В частині державних закупівель Україна
через рік після вступу до СОТ взяла зобов’язання щодо початку
переговорів про підписання багатосторонньої угоди СОТ про
держзакупівлі.
Але світова криза внесла свої корективи, тож результати
дещо відрізняються від прогнозів, хоча і неможливо
відокремити вплив угод СОТ від впливу економічної світової
кризи.
Попри це, слід окремо означити, що будь-яке успішне
використання можливостей, пов’язаних з участю у глобальній
економіці, передбачає, насамперед, знання правил цієї
діяльності. На сьогодні це, по-перше, багатосторонні угоди
з торгівлі, що становлять основу Марракеської угоди про
заснування СОТ 1994 року. По-друге, наявність у країні
зацікавлених і вмотивованих груп, які будуть використовувати
ці знання та можливості на користь українського національного
бізнесу.
Слід уточнити, що на сьогодні Уряд України не виконує
цих завдань, бо не відчуває вимог щодо такого захисту від
національних бізнес-структур. За сучасних умов бізнес8

асоціації стають одним із найвпливовіших інструментів.
Бізнес-асоціації є сформованими групами тиску на владу,
вимагаючи ефективного застосування правил і норм СОТ
(але задля цього бізнес-асоціації самі мають досконало
знати правила СОТ, щоб правильно висувати свої вимоги до
національного Уряду та Урядів інших країн). Також бізнесасоціації за рахунок акумуляції інтелектуальних та інших
ресурсів своїх членів у рамках СОТ виступають як інформаційні
центри для своїх членів.
І ще один важливий фактор, який вимагається від
національних бізнесів і може бути реалізований саме бізнесасоціаціями. СОТ є шляхом у два напрями і вимагає, щоб умови
торгівлі для національних бізнесів та іноземних компаній були
однаковими. Це, з одного боку, означає, що на український
ринок можуть прийти компанії з інших країн. Але «можуть»
ще не означає, що обов’язково «прийдуть». А з іншого, це
означає, що українські компанії можуть на рівних виходити
на ринки іноземних країн. І знов уточнення: «можуть», але
не «мають». І ці входи/виходи на іноземні ринки є змаганням
компаній за кращу ефективність, кращі умови для споживача.
І весь світ працює за правилом: «неефективні компанії мають
йти з ринку, звільняючи місце для більш ефективних».
У рамках цієї двосторонньої дороги загальносвітових
торговельних відносин значно посилюється складова
консультацій Уряду та бізнесу щодо правил регулювання
ринку. Місце бізнес-асоціацій у таких консультаціях є вкрай
важливим, оскільки вони щонайменше мають відігравати
ключову роль у процесі експертизи зміни регулювань, які
пропонуються Урядами інших країн та надсилаються в Україну до центру нотифікації.
Слід зазначити, що ці правила повністю відповідають
нормам регуляторної політики, яка впроваджується в Україні
з 2004 року, і Уряд має надавати можливість зацікавленим
групам висловлювати свої зауваження до змін у регулюваннях
бізнесу. Уряд України дуже повільно впроваджує регуляторну
політику, намагаючись регулювати економіку країни «в
ручному режимі», що на сьогодні є головною перешкодою для
розвитку національного бізнесу, і, до речі, основним гальмом
у використанні Україною переваг членства в СОТ.
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Очікування держави від бізнесу,
та бізнесу від держави
Бізнес, і в першу чергу малий і середній, є основним
джерелом створення робочих місць. Ця властивість малого
і середнього бізнесу повинна розглядатись державою як
головна ціль, що має формувати основні очікування держави
від малого і середнього бізнесу та підпорядковувати всі інші
цілі державної політики досягненню найвищої її ефективності.
Робочі місця (відповідно, рівень безробіття), середня заробітна
плата найманим працівникам – це індикатори головної цілі,
що визначають рівень добробуту громадян і розвиток країни.
Всі інші показники, як то: наповнення бюджетів і цільових
фондів, створення товарної маси тощо – слід розглядати лише
як похідні цілі.
Держава як основний регулятор економічного життя
формує бізнес-клімат, тим самим визначаючи вартість ведення бізнесу в країні. Підприємці очікують від держави
зменшення вартості ведення бізнесу в Україні принаймні
до рівня країн-сусідів, які є членами ЄС. Це насамперед
передбачає скорочення адміністрування бізнес-діяльності
з боку держави та зниження податкового навантаження,
що можливо на шляху переходу до ризик-орієнтованого
регулювання, відмови від обтяжливого державного контролю
та запровадження обов’язкового страхування ризиків,
скорочення корупції та бюджетних зобов’язань.
Взаємовідносини бізнесу і органів державної влади
(держави) є одним із важливіших питань розвитку суспільства.
Аналіз та оптимізація цих взаємостосунків пов’язані з визначенням ролі держави та бізнесу в сучасному суспільстві.
Базові цінності, на яких має будуватися сучасне демократичне
суспільство – це демократія, верховенство права, повага до
прав людини. Це є основою Конституції України, на чому
було акцентовано увагу під час зустрічі Президента України
та Президента Європейської Ради у вересні 2010 року1. У
свою чергу, демократія базується на кількох основоположних
принципах, головним з яких з позиції системи державного
управління є виборність влади. Принцип виборності влади
як необхідну умову містить принцип підзвітності влади та
1Офіційне Інтернет-представництво Президента України В.Януковича. Президент України високо
оцінює проведені сьогодні переговори з Президентом Європейської Ради Германом Ван Ромпеєм
/ 13 вересня 2010 року – Електронний ресурс: http://www.president.gov.ua/news/18119.html
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публічну оцінку результатів діяльності влади. Цей принцип
безпосередньо передбачає, що якщо державна влада
неефективна, а її діяльність призводить до погіршення
стандартів життя людини, тоді влада може бути змінена
внаслідок відкритих виборів (на відміну від протилежного
недемократичного принципу передачі влади за ознакою
родинних зв’язків або аналогічного).
Але слід зазначити, що критерій ефективності дій влади
в суспільстві має бути суспільною оцінкою, а не оцінкою
окремого громадянина чи інституції. Це визначає важливість
механізмів, які забезпечують об’єктивність і колегіальність
цієї оцінки, і в своїй основі базуються на прозорості влади та
свободі слова. Але стан з реалізацією принципу свободи слова
в Україні останнім часом викликає суттєві зауваження як
усередині країни, так і з-за кордону2.
Відсутність або спотворення окремих принципів на практиці
призводить до порушення засад демократичного устрою. Така
взаємопов’язаність і взаємозалежність базових принципів
сучасного демократичного суспільства природно відбивається
у відносинах бізнесу та держави. Поведінка бізнесу та політика
держави взаємоперетинаються та взаємовпливають одне на
одне. Ефективність рішень – як бізнесу, так і держави – заради
суспільного прогресу та покращання стандартів життя має бути
найвищою. Це вимагає при формуванні державної політики
здійснити перехід від оцінки державного регулювання як
процесу до результатів, що можуть бути виміряні та порівняні з
показниками інших країн. Слід зазначити, що в своїй основі саме
на це і спрямована Програма економічних реформ на 2010-2014
роки3. Одначе ефективна реалізація Програми та досягнення
нею заявлених цілей «побудови сучасної, стійкої, відкритої
й конкурентоспроможної у світовому масштабі економіки,
формування професійної й ефективної системи державного
управління, і зрештою – підвищення добробуту українських
громадян» стикається з необхідністю якісного взаємоузгодження
державних політик у різних сферах життя, їх орієнтації на єдину
головну ціль – підвищення якості життя в Україні.
2 Держдепартамент CША занепокоєний станом свободи слова в Україні. 09 вересня 2010 року –
Електронний ресурс: http://www.unian.net/ukr/news/news-395145.html; EPP on Ukraine:
«deeply concerned by the current situation with the democratic development in the country»,
14 вересня 2010 року – Електронний ресурс: http://epp.eu/press.asp?artid=1447&fullview=1
3 Програма економічних реформ на 2010–2014 роки / Комітет з економічних реформ
при Президентові України. 2010. – 87с. Електронний документ. Режим доступу:
http://www.president.gov.ua/docs/programa_reform_final_1.pdf

11

Зазначене, в свою чергу, прямо та безпосередньо передбачає
визначення головних цілей окремих державних політик з
розумінням того, що основні ресурси та відповідні заходи
мають бути сконцентровано на досягненні головної цілі, а
похідні цілі не повинні відволікати на себе основний ресурс і
увагу. Прикладом такого взаємоузгодження можна вважати документ під назвою Акт малого бізнесу для ЄС, що має особисту
назву «Спочатку думай про маленьких», який був прийнятий
2008 року4. Цей документ містить набір з 10 принципів, які
визначили концепцію нової політики щодо малого і середнього
бізнесу (МСБ) як на рівні інституцій ЄС, так і на національному
рівні країн-членів ЄС. Головна мета цієї політики – створити
горизонтальне «поле гри» для МСБ в ЄС і кардинально
покращити адміністративне і законодавче середовище, щоб
дозволити суб’єктам МСБ розкрити повний потенціал щодо
створення робочих місць та економічного зростання.
Основні 10 принципів «Акта малого бізнесу»:
• Створення такого адміністративного та законодавчого поля, в якому
підприємницькі та сімейні бізнес-структури можуть процвітати, а
підприємництво буде винагороджено.
• Гарантування, що чесні підприємці, ті хто зіткнувся з банкрутством,
швидко дістануть можливість розпочати бізнес знову.
• Розробка та проектування державних регуляцій за принципом
«Спочатку думай про маленьких».
• Зробити громадські адміністрації чуйними до потреб МСБ.
• Пристосування інструментів державної політики до потреб МСБ:
полегшення участі МСБ у процедурах державних закупівель та
більш якісне й ефективне використання ресурсів державних програм
підтримки МСБ.
• Полегшення доступу МСБ до фінансових ресурсів і розвиток
законодавчого поля та вдосконалення бізнес-клімату, сприятливого
для належного виконання комерційних угод.
• Допомога МСБ отримати більшу вигоду з наявних можливостей, що
запропоновані Єдиним ринком.
• Просування модернізації навичок у МСБ і всіх форм інновацій.
• Надання МСБ можливостей перетворити екологічні виклики на нові
можливості.
• Заохочення і підтримка МСБ в отриманні вигод зі зростаючих
ринків.
4A “Small Business Act” for Europe “Think Small First” / Communication from the Commission
to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and
the Committee of the Regions, Brussels, 25.6.2008, COM(2008) 394 final – Електронний ресурс:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/
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На
сьогодні в Україні відбувається обговорення та
погодження із заінтересованими центральними органами
виконавчої влади проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про впровадження в Україні принципів та
пріоритетних заходів Акта з питань малого бізнесу для Європи
на друге півріччя 2010 р. – 2011 рік», розробленої Державним
комітетом України з питань регуляторної політики та
підприємництва5. Щоправда, до низки ряду положень
цього проекту є суттєві застереження щодо їх відповідності
принципам Акта малого бізнесу для ЄС.
На розвиток положень Лісабонської стратегії нова Європейська стратегія – 2020, затверджена на початку 2010 року,
встановила бачення Єврокомісією європейської соціальної
ринкової економіки на період 21-го століття6. Ця стратегія
показує, як ЄС може вийти сильнішим зі світової кризи і як це
може бути перетворене на життєздатну економіку і таку, що
забезпечує високі рівні працевлаштування, продуктивності
та соціальної єдності. Для отримання швидких і тривалих
результатів від країн – членів ЄС вимагатиметься більш сильне
та якісне економічне регулювання.
Інтегральні положення Стратегії – 20207:
• гарантування якості та стійкий розвиток публічних фінансів;
• реагування на макроекономічну нестабільність;
• зниження нестабільності в зоні євро;
• оптимізація підтримки досліджень, вдосконалень та
інновацій, посилюючи трикутник знань (інтеграція
освіти, досліджень та інновацій) і відкриваючи потенціал
економіки, яка заснована на електронних товарах і
послугах, що виробляються електронним бізнесом і
реалізуються через електронну торгівлю;
• покращання ресурсоефективності та скорочення викидів
парникових газів;
• покращання
середовища
бізнесу
і
споживача,
модернізація індустріальної основи для гарантування
повного функціонування внутрішнього ринку;
5 Проект постанови КМУ «Про впровадження в Україні принципів та пріоритетних заходів
Акту з питань малого бізнесу для Європи на друге півріччя 2010 р. – 2011 рік» –
Електронний ресурс: http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=158698&cat_id=59517
та http://www.radakmu.org.ua/uk/accomodation/3367.html
6 «Europe 2020: a European strategy for smart, sustainable and inclusive growth» / COM(2010)2020
of 03.03.2010 – Електронний ресурс: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm
7 Europe 2020 strategy for jobs and growth: the Council adopts broad economic policy guidelines
/ PRESSE 202. Brussels, 13 July 2010, 12082/10 – Електронний ресурс: http://www.consilium.europa.eu/
uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/115794.pdf
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• збільшення зайнятості та скорочення структурного
безробіття;
• розвиток кваліфікованої робочої сили, що відповідає
потребам ринку праці, просуваючи концепт якісного
довічного навчання;
• покращання ефективності освіти і тренінгових систем на
всіх рівнях і збільшення участі у поствторинній освіті;
• просування соціальної інклюзії та боротьба з бідністю.
З одного боку, сучасна демократична держава неможлива
без суб’єктів бізнесу різних організаційно-правових форм і
форм власності, а з іншого, наявність провалів ринку визначає доцільність державного регулювання. У свою чергу,
наявність провалів держави вимагає наявності та ефективного
функціонування механізмів суспільного контролю та
публічної оцінки результатів дій влади. Це підкреслює
важливість демократичних принципів у житті сучасної країни
і взаємозалежність усіх суспільних інститутів – влади, бізнесу
та громадянського суспільства.
Роль малого і середнього бізнесу в сучасній країні,
насамперед, визначається його соціальною роллю, що
характеризується створенням та утриманням робочих місць.
За світовими оцінками, кількість населення, яке здатне
займатися самостійною підприємницькою діяльністю, не
перевищує 10% – за оптимістичними оцінками та 5% – за
реалістичними. Забезпечення робочими місцями решти
населення (90% працездатного населення) – головне завдання
держави та основна суспільна роль малого і середнього
бізнесу. З цієї позиції фактор значення МСБ як основного
наповнювача консолідованого бюджету стає другорядною
ціллю і, відповідно, підвищує вимоги до системи державного
управління щодо ефективності витрачання бюджету як
суспільного ресурсу та до необхідності скорочення державного
боргу та дефіциту бюджету.
Єдина комплексна оцінка діяльності держави – якість життя
громадян, наскільки проживання в країні є комфортним для
пересічного громадянина. За теорією, наявність посередника
у вирішенні тих чи інших проблем повсякденного функціонування суспільства зменшує ефективність суспільних
витрат, і тому участь держави як глобального національного
посередника у соціально-економічному житті країни має
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зменшуватись у напрямі як скорочення державних функцій,
так і підвищення ефективності державних інституцій. Але це
вимагає кардинального перегляду базових положень щодо
місця та ролі держави в сучасному світі.
Роль бізнесу як основного надавача роботи для переважної
більшості населення країни підкреслюється тим фактом, що
системою державного управління (на відміну від суб’єктів
господарювання державної форми власності та держави
як економічного суб’єкта) додана вартість в економічному
розумінні не створюється, а лише перерозподіляється. Глобальний світ і повсякденна конкуренція країн додатково
підвищує вимоги до ефективності діяльності держави, оскільки
неефективний посередник зменшує конкурентоздатність
країни на глобальних ринках. Це, в свою чергу, підвищує
вимоги до ефективності державних рішень, зокрема, щодо
регулювання бізнесу. Основне завдання держави за сучасних
умов посткризового зростання – скорочення неефективних
витрат суб’єктів бізнесу на провадження бізнесу як такого.
Зазначене має стати основним завданням для нового етапу
державної політики щодо національного малого і середнього
бізнесу. Даний етап має характеризуватися включенням до
цієї політики всіх без винятку центральних органів виконавчої
влади та законодавчих органів державної влади. Політика
розвитку національного малого і середнього бізнесу повинна
стати ключовою державною політикою на сучасному етапі.
Метою державної політики щодо МСБ має стати зниження
вартості провадження бізнесу. Це, перш за все, передбачає
скорочення адміністрування бізнес-діяльності з боку держави та зниження податкового навантаження, що можливо на
шляху переходу до ризик-орієнтованого регулювання, відмови
від обтяжливого державного контролю та запровадження
обов’язкового страхування ризиків, скорочення корупції
та бюджетних зобов’язань. А першочергові завдання державної політики щодо МСБ мають бути сконцентровані на
кардинальному вирішенні проблем у таких напрямах:
1. Система ліцензування підприємницької діяльності.
2. Система державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
3. Система технічного регулювання.
4. Система надання адміністративних послуг.
15

Вероніка МОВЧАН,
директор з наукової роботи
Інституту економічних досліджень
та політичних консультацій

Україна і СОТ:
структура, порядок
прийняття рішень
і процедури
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1993 році Україна офіційно оголосила про свій намір стати членом
Світової організації торгівлі (СОТ)
і через майже 15 років переговорний
процес було успішно завершено. 16 травня
2008 року Україна офіційно стала 152-ою
країною-членом СОТ.
На практиці, вступ України до
СОТ означає не лише завершення
формальних переговорних процедур, а
в першу чергу запровадження цілком
конкретних норм, правил і принципів,
яких має дотримуватись Україна в
галузі регулювання зовнішньої торгівлі
товарами і послугами та у суміжних
з торговельною політикою галузях.
Відповідно, нові можливості та виклики,
які пов’язані з членством країни у цій
важливій
міжнародній
організації,
можуть бути успішно використані або
подолані лише за умови належного
розуміння структури, процедур та
порядку прийняття рішень в організації.
Саме питанням інституційного базису
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СОТ і присвячена дана робота. Однак спочатку кілька слів
варто присвятити питанню ролі бізнес-асоціацій в структурі
СОТ.
Роль бізнес-асоціацій
в структурі СОТ
Якщо вивчати угоди, що становлять правову основу СОТ,
ключовим «гравцем» у них є країна-член СОТ. Вочевидь,
країну в СОТ зазвичай представляють уповноважені
представники органів виконавчої влади (наприклад, на
Конференції міністрів країну-члена СОТ представляє міністр
торгівлі або зовнішніх справ).
Однак СОТ – це організація, яка займається питаннями
економічної, переважно торговельної, політики, тобто
питаннями, які є сферою багатьох бізнес-інтересів. Відповідно,
будь-які рішення у цій сфері – це результат більш чи менш
вдалого балансу (вдалого з економічної, соціальної, політичної
тощо точок зору) інтересів різноспрямованих бізнес-структур
та суспільства в цілому. Наприклад, у дуже спрощеному
варіанті, зміна ставок ввізного мита на легкові автомобілі
є результатом балансу інтересів виробників та фіскальних
органів, які б воліли вищих ставок, та інтересів імпортерів і
споживачів, які прагнуть зниження ставок.
Тому роль бізнес-асоціацій у структурі СОТ фактично є
провідною. Саме бізнес-асоціації як повноважні представники
та провідники інтересів різних секторів економіки країни
мають формувати «попит» на «позицію» країни у всіх аспектах
функціонування СОТ – від захисту національних виробників
на зовнішньому та внутрішньому ринках до рішень міністра
при голосуванні на Конференції міністрів. Вочевидь, за
умови пасивності бізнес-асоціацій представники виконавчої
влади країни будуть самі формувати такий попит, виходячи
із власних уявлень про інтереси бізнесу та суспільства та
їх баланс або й не враховуючи ці інтереси, оскільки вони не
є чітко сформульованими. Однак активні бізнес-асоціації
можуть змінити ситуацію, змусивши державу враховувати
реальні інтереси бізнесу при формуванні позиції України на
міжнародній арені.
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Історія створення
та функції СОТ1
СОТ, що є наступником Генеральної угоди про тарифи та
торгівлю (ГАТТ) 1947 року, почала свою діяльність 1 січня
1995 року. Організація була створена згідно з рішенням
Уругвайського
раунду
багатосторонніх
торговельних
переговорів, який відбувся протягом 1986-1994 років і в якому
взяли участь 130 країн-учасниць.
Угода про заснування СОТ передбачає створення постійно
діючого форуму країн-членів для врегулювання проблем,
які впливають на їх багатосторонні торговельні відносини, і
контролю за реалізацією угод і домовленостей Уругвайського
раунду. СОТ функціонує багато в чому так само, як і ГАТТ, але
при цьому здійснює контроль за більш широким спектром
торговельних угод (включаючи торгівлю послугами і питання
торговельних аспектів прав інтелектуальної власності) і має
значно більші повноваження у зв’язку з удосконалюванням
процедур прийняття рішень і їхнього виконання членами
організації. Невід’ємною частиною СОТ є унікальний механізм
врегулювання торговельних суперечок.
СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ
Місце розташування: Женева, Швейцарія
Заснована:
1 січня 1995 року
Створена:
за результатами переговорів
Уругвайського раунду
(1986-1994 рр.)
Членство:
153 країни (станом на 14.10.2009)
Бюджет:
189 млн. швейцарських
франків у 2009 році
Штат Секретаріату:
625 співробітників
Глава:
генеральний директор

З моменту створення СОТ і підписання комплексу конвенцій
і договорів Уругвайського раунду система ГАТТ-СОТ діє як
торговельно-економічна ООН: договори є її правовою основою,
а СОТ – інституційним механізмом забезпечення дії системи [2].
Головними завданнями СОТ є:
• лібералізація міжнародної торгівлі;
• забезпечення її справедливості та передбачуваності;
1

Цей розділ базується на інформації з джерел [2, 4, 5, 9]
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• сприяння економічному зростанню та піднесенню економічного добробуту людей.
Країни-члени СОТ здійснюють це шляхом контролю за
виконанням багатосторонніх угод, проведенням торговельних
переговорів, урегулюванням торговельних спорів у відповідності з визначеним організацією механізмом, проведення
огляду національної економічної політики держав-членів, а
також надання допомоги країнам, що розвиваються.
Функції СОТ – як і інші інституційні основи організації
– викладені в Марракеській угоді про заснування СОТ.
Виділяють такі функції СОТ [2]:
• СОТ сприяє реалізації, застосуванню, функціонуванню
та досягненню цілей цієї (Марракеської) Угоди та багатосторонніх торговельних угод (тобто пакета документів Уругвайського раунду), а також забезпечує основу для реалізації,
застосування і функціонування багатосторонніх торговельних
угод з обмеженою кількістю учасників;
• СОТ є форумом для переговорів між її Членами щодо
її багатосторонніх торговельних відносин з питань, які
регулюються угодами, включеними у додатки до цієї Угоди,
а також консультацій між зацікавленими країнами-членами.
За рішенням Конференції міністрів, СОТ також може бути
форумом для подальших переговорів між її Членами щодо їх
багатосторонніх торговельних відносин;
• СОТ керує застосуванням Домовленості про правила та
процедури врегулювання суперечок;
• СОТ проводить періодичний огляд національної
торговельної політики країн-членів Організації;
• СОТ здійснює технічне сприяння державам, що
розвиваються, з питань, що стосуються компетенції організації;
• СОТ співробітничає з МВФ та МБРР і його підрозділами,
а також іншими міжнародними спеціалізованими організаціями з метою досягнення більшого єднання в проведенні
глобальної економічної політики СОТ.
Правова основа СОТ
Усі країни-члени СОТ приймають зобов’язання щодо
виконання основних угод і юридичних документів, об’єднаних
терміном «багатосторонні торговельні угоди» (БТУ). Таким
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чином, із правової точки зору система СОТ являє собою
своєрідний багатосторонній контракт (пакет угод), нормами
і правилами якого регулюється приблизно 97% усієї світової
торгівлі товарами і послугами [6, 7].
Пакет угод Уругвайського раунду поєднує за сукупністю
понад 50 БТУ й інших правових документів, основними з яких
є Угода про створення СОТ і додані до неї БТУ:
Багатосторонні угоди:
• Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 року. Визначає
основи режиму торгівлі товарами, права і зобов’язання членів
СОТ у цій сфері;
• Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1947 року. Визначає
основи режиму торгівлі товарами, права і зобов’язання членів
СОТ у цій сфері;
• Угода про сільське господарство. Визначає особливості
регулювання торгівлі сільськогосподарськими товарами
і механізми застосування заходів державної підтримки
виробництва і торгівлі в цьому секторі;
• Угода про текстиль та одяг. Визначає особливості
регулювання торгівлі текстилем і одягом;
• Угода про застосування санітарних та фітосанітарних
заходів. Визначає умови застосування заходів санітарного і
фітосанітарного контролю;
• Угода про технічні бар’єри у торгівлі. Визначає умови
застосування стандартів, технічних регламентів, процедур
сертифікації;
• Угода про пов’язані з торгівлею інвестиційні заходи.
Угода містить обмеження застосування заходів, що
заохочують споживання вітчизняних товарів у зв’язку з
капіталовкладенням;
• Угода про застосування статті VII ГАТТ 1994 (митна оцінка
товарів). Визначає правила оцінки митної вартості товарів;
• Угода про передвідвантажувальну інспекцію. Визначає
умови проведення передвідвантажувальних інспекцій;
• Угода про правила визначення походження. Визначає
принципи походження товарів;
• Угода про процедури ліцензування імпорту. Установлює
процедури і форми ліцензування імпорту;
• Угода про субсидії та компенсаційні заходи. Визначає умови
і процедури застосування субсидій і заходів, спрямованих на
боротьбу із субсидуванням;
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• Угода про застосування статті VI ГАТТ 1994 (антидемпінг).
Визначає умови і процедури застосування заходів протидії
демпінгу;
• Угода про захисні заходи. Визначає умови і процедури
застосування заходів протидії зростаючому імпорту;
• Генеральна угода про торгівлю послугами. Визначає засади
режиму торгівлі послугами, права і зобов’язання членів СОТ у
цій сфері;
• Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної
власності. Визначає права і зобов’язання членів СОТ в області
захисту інтелектуальної власності;
• Домовленість про правила і процедури врегулювання
суперечок. Встановлює умови і процедури врегулювання
суперечок між членами СОТ у зв’язку з виконанням ними
зобов’язань по всіх угодах СОТ;
• Механізм з огляду торговельної політики. Визначає умови і
загальні параметри огляду торговельної політики членів СОТ.
Багатосторонні торговельні угоди з обмеженою
кількістю учасників:
• Угода про торгівлю цивільною авіатехнікою (визначає
зобов’язання сторін з лібералізації торгівлі в цьому секторі);
• Угода про державні закупівлі (установлює процедури
допуску іноземних компаній до національних систем
закупівель відповідно до державних потреб).
Друга частина пакета документів Уругвайського раунду (крім
Додатків 1-4) складається з рішень і декларацій міністрів,
прийнятих за підсумками міністерської наради в Марракеші
(1994 р.), а також інших Домовленостей. У цих документах
формулюються додаткові умови і правила, які приймають
країни-члени СОТ. З урахуванням переліків національних
зобов’язань щодо доступу на ринки товарів і послуг, повний
пакет документів СОТ на сьогодні становить понад 30 тис.
сторінок.
Існують також так звані секторальні тарифні ініціативи
(«нульовий варіант», «гармонізація торгівлі хімічними
товарами», «інформаційні технології»), в яких на добровільний основі бере участь лише частина країн-членів СОТ
(переважно це розвинені держави) [9].
Пакет документів Уругвайського раунду не є догмою, в
рамках СОТ постійно триває робота з удосконалювання угод
21

з урахуванням практичного досвіду їхньої імплементації
та тенденцій розвитку світової торгівлі з метою вирішення
проблем, що виникають. СОТ постійно еволюціонує і в її
діяльність включаються нові актуальні питання.
Основні принципи
і правила СОТ2
Угоди СОТ є міжнародними правовими документами,
що детально регламентують усі можливі процеси та дії
стосовно предмета кожної конкретної угоди. Розглянуті
вище угоди стосуються різних аспектів міжнародної торгівлі,
але всі вони розроблені з урахуванням ключових принципів
функціонування міжнародної торговельної системи.
Виділяють такі ключові принципи і правила СОТ [2, 6]:
• торгівля без дискримінації, тобто взаємне надання режиму
найбільшого сприяння (РНС) у торгівлі та взаємне надання
національного режиму товарам і послугам іноземного
походження;
• більш вільна торгівля, що включає регулювання торгівлі
переважно тарифними методами та відмову від використання
кількісних і інших обмежень;
• передбачуваність торговельної політики.
Принцип торгівлі без дискримінації реалізується шляхом
застосування режиму найбільшого сприяння, за якого країна
забезпечує однакові умови торгівлі для всіх учасників СОТ, і
національного режиму, за якого імпортовані товари не можуть
піддаватись дискримінації на внутрішньому ринку країни.
Таким чином, принцип недискримінації досягається на двох
рівнях:
• між країнами-членами СОТ (через режим найбільшого
сприяння),
• між національними та імпортованими товарами на
внутрішньому ринку (через національний торговельний
режим).
Принцип більш вільної торгівлі реалізується в СОТ шляхом
проведення раундів багатосторонніх торговельних переговорів
з метою ліквідації/зниження існуючих торговельних бар’єрів
2

Цей і наступний розділи написано переважно на основі [2]
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і створення умов для вільнішої торгівлі. З часів заснування
ГАТТ було проведено вісім раундів багатосторонніх
переговорів, безпосереднім результатом яких стало суттєве
зниження ставок ввізного мита на товари. Лібералізація
світової торгівлі передбачає перехід до адвалорних тарифів,
які є більш справедливими з точки зору міжнародної торгівлі
порівняно зі специфічними та комбінованими тарифами.
Іншим важливим аспектом лібералізації є домовленість
країн-членів СОТ про заборону застосування кількісних
обмежень торгівлі (квот, ліцензій тощо). Однією з небагатьох
сфер застосування кількісних обмежень торгівлі на сьогодні
залишається сільське господарство.
Передбачуваність торговельної політики досягається двома
шляхами: зв’язування тарифів за тарифними лініями та
забезпечення прозорості національної торговельної політики.
Зв’язування тарифів означає, що країни-члени зобов’язуються не запроваджувати ставки ввізних мит, які
б перевищували встановлений рівень. Це зобов’язання
фіксується в національному Розкладі тарифів країни,
який є невід’ємною частиною правової системи СОТ. Такі
зобов’язання є публічно доступними.
Також, у рамках СОТ діє 19 галузевих ініціатив, які
передбачають уніфіковане зниження або скасування ввізних
мит для певних категорій товарів (тарифних ліній) усіма
країнами-членами СОТ, що приєднались до цих ініціатив.
Більшість з них передбачають скасування (нульові ставки)
імпортного мита на відповідні товари. Водночас, ініціативи
щодо текстилю та хімічних товарів передбачають зв’язування
тарифних ставок, а не їх скасування.
Вочевидь, знання чинної максимальної ставки ввізного мита
та розкладу її зниження робить торговельну політику більш
передбачуваною. Іншим аспектом передбачуваності є вимога
прозорості. Така прозорість досягається інформуванням
відповідних структурних підрозділів СОТ про зміни в
законодавстві та намірах застосування певних інструментів
торговельної
політики,
оприлюдненням
відповідних
нормативних документів у ЗМІ, а також шляхом застосування
механізму огляду торговельної політики.
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Організаційна
структура СОТ
Найвищим керівним органом СОТ є Конференція міністрів,
яка скликається щонайменше раз на два роки на рівні,
як правило, міністрів торгівлі або іноземних справ країнучасниць СОТ. Повноваження Конференції міністрів як
найвищого органу СОТ передбачають [2]:
• прийняття рішень щодо всіх питань, які регулюються
багатосторонніми торговельними угодами;
• тлумачення Угоди про заснування СОТ і багатосторонніх
торговельних угод;
• внесення змін до Угод про заснування СОТ, багатосторонніх
торговельних угод (крім багатосторонніх угод з обмеженою
кількістю учасників);
• прийняття рішень про приєднання держави чи митної
території до СОТ;
• формування Комітету з торгівлі та розвитку, Комітету
з обмежень, пов’язаних з платіжним балансом; Комітету з
питань бюджету, фінансування та управління, а також інших
Комітетів у разі необхідності;
• призначення генерального директора та затвердження
його повноважень.
Поточне управління діяльністю організації та спостереження за дією угод і рішень Конференції міністрів здійснює
Генеральна рада. Генеральна рада збирається 8-10 разів
на рік за необхідності у штаб-квартирі в Женеві у складі
представників усіх країн-членів СОТ [2].
Генеральна рада також координує діяльність двох
спеціальних органів: Органу з огляду торговельної політики
та Органу врегулювання суперечок. Кожен із цих органів має
власного голову і встановлює такий регламент роботи, який є
необхідним для виконання визначених функцій та обов’язків.
На Генеральну раду покладено виконання функцій:
• Конференції міністрів у проміжках між засіданнями;
• Органу врегулювання суперечок;
• Органу з огляду торговельної політики;
• прийняття рішень щодо тлумачення Угоди про застування
СОТ і багатосторонніх торговельних угод;
• здійснення загального керівництва діяльністю Ради
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Структура СОТ
Комуеремфія німіртрів
Гемеральма Рада
як Оргам врегслюваммя
рпорів

Апеляфіймий
оргам Конірії з
срегслюваммя
рпорів

Гемеральма
Рада

Рада з питамь
торгівлі
товарани

Гемеральма Рада як Оргам,
що здійрмює огляди
торговельмої політики
Рада з
торговельмих
арпектів прав
імтелектсальмої
вларморті

Рада з питамь
торгівлі
порлсгани

Конітети з питамь:
– торгівлі та довкілля
– торгівлі та розвиткс
Підконітет з питамь
майнемш розвимемих
країм
– регіомальмих
торговельмих сгод
– обнежемь,
пов’язамих з
платіжмин
баламрон
Робочі грспи з питамь
вртспс
Робочі грспи з питамь:
– Торгівлі та
імвертифій
– торгівлі та комксремтмої політики
– прозорорті
державмих закспівель
– торгівлі, боргс та
уімамрів
– торгівлі та техмологічмих трамруерів

Конітети з питамь:
– дортспс ма римки
– рільрького
горподарртва
– рамітармих та уіторамітармих заходів
– техмічмих бар’єрів с
торгівлі
– рсбридій та
конпемрафіймих заходів
– амтиденпімгс
– офімки нитмої варторті
– правил визмачеммя
походжеммя
– ліфемзсваммя інпортс
– пов’язамих з торгівлею
імвертифіймини
заходани
– захирмих заходів
Оргам номіторимгс
питамь, пов’язамих з
текртилен
Робоча грспа з питамь
Державмих торговельмих підприєнртв

Конітети з питамь:
– торгівлі
уімамровини
порлсгани
– рпефиуічмих
зобов’язамь
Робочі грспи з питамь:
– вмстрішмього
регслюваммя
– правил ГАТС

Конітет з розширеммя
торгівлі продсктани
імуорнафіймих
техмологій

Програна Расмдс розвиткс, започатковамого в Дорі:
Конітет з питамь торговельмих переговорів
Спефіальмі рерії рад і конітетів
Грспи з питамь переговорів щодо дортспс ма римки
та правил

Багатортороммі
торговельмі сгоди
з обнежемою
кількіртю счармиків

Конітети з питамь:
– торгівлі фивільмою
авіафією
– державмих
закспівель
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з торгівлі товарами, Ради з торгівлі послугами і Ради з
торговельних аспектів прав інтелектуальної власності;
• затвердження проекту річного бюджету та розробка
фінансових правил СОТ;
• затвердження регламенту засідань Комітету з торгівлі
та розвитку; Комітету з обмежень, пов’язаних з платіжним
балансом; Комітету з питань бюджету, фінансування та
управління, а також інших Комітетів у разі необхідності;
• укладання необхідних домовленостей щодо співробітництва з міжурядовими та неурядовими організаціями, сфера
діяльності яких пов’язана зі сферою діяльності СОТ.
У структурі СОТ засновано такі Ради з основних сфер торгівлі
[2]:
• Рада з торгівлі товарами;
• Рада з торгівлі послугами;
• Рада з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності.
Ради виконують функції, покладені на них відповідними
угодами і Генеральною радою. Вони встановлюють власні
регламенти, які підлягають затвердженню Генеральною
радою. За потреби Ради засновують допоміжні органи. У
рамках цих Рад засновано комітети з угод і переговорні групи.
Членство в цих радах відкрито для усіх країн-учасниць СОТ.
Виконавчим органом організації є Секретаріат СОТ у Женеві
(Швейцарія), у структурних підрозділах якого зайнято понад
600 чоловік. Робочі мови СОТ – англійська, французька і
іспанська. До основних завдань Секретаріату належить [2]:
• надання технічної та професійної підтримки комітетам і
комісіям СОТ;
• забезпечення технічної допомоги країнам, що розвиваються;
• здійснення моніторингу та аналізу стану і тенденцій
розвитку міжнародної торгівлі;
• інформування громадськості через ЗМІ щодо діяльності
організації;
• підготовка та організація проведення Конференцій
міністрів;
• допомога у розв’язанні торговельних суперечок;
• консультації урядам країн, що приєднуються до СОТ;
• формування бюджету організації тощо.
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Прийняття рішень
У СОТ, як і до цього в ГАТТ, практикується прийняття рішень
на основі консенсусу, що дозволяє враховувати інтереси всіх
країн-членів СОТ. Однак, якщо консенсусу не вдається досягти,
а інше не передбачено, тоді питання вирішується голосуванням. Рішення приймаються трьома чвертями або двома
третинами голосів (залежно від питання) за принципом «одна
країна – один голос». При цьому кількість голосів Європейських Співтовариств та їх країн-членів не має перевищувати
кількість країн-членів Європейських Співтовариств [4].
Консенсусом мають прийматись рішення щодо важливих
політичних питань, а саме в разі:
• надання звільнення від будь-якого зобов’язання на час
перехідного періоду чи періоду поетапної імплементації, яке
член СОТ, що звертається з проханням про звільнення, не
завершив до кінця встановленого періоду;
• коли Конференція міністрів вирішує питання щодо подання членами СОТ запропонованої будь-яким членом пропозиції щодо внесення поправок до Марракеської угоди
про заснування СОТ чи багатосторонніх угод з торгівлі
товарами протягом 90 днів з моменту формального подання
поправки, якщо Конференція міністрів не встановить
триваліший період;
• внесення до положень Домовленості про правила і
процедури врегулювання суперечок;
• коли Конференція міністрів вирішує питання щодо
включення до Додатку 4 (багатосторонні угоди з обмеженою
кількістю учасників) Марракеської угоди про заснування
СОТ будь-якої торговельної угоди на вимогу членів, які є її
сторонами;
• виконання Генеральною радою функції Органу врегулювання суперечок.
Відповідно до Марракеської угоди про заснування СОТ
рішення може бути прийнято більшістю у три чверті голосів у
випадках, коли:
• Конференція міністрів та Генеральна рада здійснюють свої
повноваження щодо тлумачення Угод про заснування СОТ і
багатосторонніх торговельних угод;
• Конференція міністрів за виняткових обставин приймає
рішення про звільнення від зобов’язання, покладеного на
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члена СОТ Угодою про заснування СОТ чи багатосторонніми угодами, включеними у Додатки 1А – 1С з додатками до
них. При цьому прохання надати звільнення від зобов’язань,
передбачених Марракеською угодою, подаються Конференції
міністрів для розгляду відповідно до практики прийняття
рішень шляхом консенсусу. Однак якщо консенсусу не досягнуто протягом 90 днів, рішення приймається голосуванням;
• Конференція міністрів приймає рішення про застосування
щодо запропонованої будь-яким членом СОТ поправки
до положень Марракеської угоди про заснування СОТ
чи багатосторонніх торговельних угод, характер якої не
передбачає змін прав і зобов’язань членів СОТ;
• Конференція міністрів може прийняти рішення про те,
що запропонована поправка має такий характер, що будьякий член СОТ, який не прийняв її протягом певного часу,
має право вийти з СОТ або залишитись членом СОТ за згоди
Конференції Міністрів;
Двома третинами голосів приймаються рішення в разі:
• вирішення Конференцією міністрів питання щодо приєднання до Угоди про СОТ і багатосторонніх торговельних угод;
• вирішення Конференцією міністрів питання щодо подання
для прийняття Членам СОТ запропонованої будь-яким Членом поправки до положень Марракеської угоди про заснування
СОТ чи багатосторонніх торговельних угод, включених у
Додаток 1А, якщо протягом 90 днів з моменту формального
подання поправки не було досягнуто консенсусу і якщо
Конференція міністрів не встановить триваліший період;
• прийняття членами СОТ поправок до положень Угоди
про заснування СОТ або багатосторонніх торговельних угод,
включених у Додатки 1А та 1С, характер яких передбачає зміни
прав і зобов’язань країн-членів СОТ, або в разі прийняття
членами СОТ поправок до Частин І, ІІ та ІІІ ГАТС і відповідних
додатків. При цьому зазначені поправки набувають чинності
для кожного члена СОТ, який не проголосував за їх прийняття,
лише після того, як він погодиться їх прийняти;
• Стосовно чинності для всіх членів СОТ поправки до Частин
IV, V, VI ГАТС і відповідних додатків.
Також існує практика неформальних засідань, у яких беруть
участь або усі країни-члени СОТ, або менші групи, що дозволяє
легше знаходити компроміси.
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Механізм врегулювання
торговельних суперечок
Система врегулювання суперечок СОТ є центральним
елементом у справі забезпечення безпеки і передбачуваності
багатосторонньої торговельної системи. Члени СОТ визнають,
що вона служить для захисту прав та зобов’язань країнчленів СОТ за охопленими угодами, а також для пояснення
існуючих положень цих угод відповідно до звичайних
правил тлумачення міжнародного публічного права. Однією
з переваг системи є забезпечення можливості для будь-якої
країни-члена СОТ використовувати незалежну процедуру
врегулювання суперечок для реалізації своїх прав за
відповідними торговельними угодами СОТ [2].
Домовленість про правила та процедури врегулювання
суперечок, яка увійшла до Заключного акта Уругвайського
раунду як невід’ємна складова Марракеської угоди, насамперед
наголошує, що для ефективного функціонування СОТ
справи повинні вирішуватись швидко. Зокрема, якщо справа
проходить усі слухання, вона зазвичай має тривати не більше
15 місяців (разом з апеляцією). Якщо справа є терміновою, то
вона повинна розглядатись швидше.
Функції Органу з врегулювання суперечок згідно з
домовленістю виконує Генеральна рада, яка має такі
повноваження [2, 4, 7]:
• створювати групи експертів та постійний Апеляційний
орган;
• затверджувати звіти груп експертів та Апеляційного органу;
• здійснювати нагляд за виконанням постанов і рекомендацій;
• інформувати відповідні Ради та Комітети СОТ про хід розгляду суперечок;
• давати дозвіл на тимчасове незастосування поступок та
інших зобов’язань за охопленими угодами.
Рішення Органу з врегулювання суперечок мають
прийматись консенсусом.
Хоча встановлені процедури багато в чому нагадують
судові процедури, перевага надається вирішенню суперечок
шляхом консультацій та обговорення проблем між країнами.
Процедура врегулювання суперечок у рамках СОТ складається
з таких основних етапів:
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• Проведення консультацій;
• Створення групи експертів Органом з урегулювання суперечок;
• Визначення повноважень і складу групи експертів;
• Розгляду справи групою експертів;
• Проведення проміжного розгляду (проміжний звіт направляється сторонам для коментарів);
• Розгляду звіту групи експертів сторонами у справі;
• Розгляд звіту групи експертів Органом з урегулювання суперечок;
• Затвердження звіту групи експертів Органом з
врегулювання суперечок;
• Апеляційної перевірки (можливий етап);
• Затвердження Органом з урегулювання суперечок апеляційного звіту;
• Виконання рекомендацій країною, що порушила правила СОТ;
• Погодження обсягу компенсації за умови невиконання
рекомендацій протягом «розумного періоду часу»;
• Припинення дії поступок (домовленості надають
повноваження про припинення дії поступок щодо країнипорушниці, якщо не досягнуто згоди на компенсацію);
• Арбітражу (можливий етап).
Важливо, що першим етапом процесу врегулювання
суперечок є консультації між зацікавленими країнами. І навіть, коли справа перебуває на інших етапах, завжди можливі
консультації та вирішення справи через посередників.
Одним з головних принципів, покладених в основу процедур
урегулювання суперечок, є те, що суперечка має бути передана
до Органу з врегулювання суперечок урядом країни-члена
лише після того, як спроби вирішити її шляхом консультацій
на двосторонній основі виявилися нерезультативними.
Якщо консультації або спроба примирення не дали бажаних
результатів, через 60 днів невдоволена сторона може подати
запит для того, щоб формально розпочати вирішення спору.
При цьому створюється Група експертів для розгляду справи.
Група експертів зазвичай складається з трьох осіб (може бути
розширена до п’яти за домовленістю сторін), які пропонуються
Секретаріатом СОТ з числа урядових і неурядових експертів.
Членство в групах експертів зазвичай вирішується шляхом
консультацій зі сторонами у спорі. Головні критерії,
30

якими керуються при обранні експертів, є їх незалежність,
різностороння професійна підготовка та відповідний досвід.
Група експертів має від шести до дев’яти місяців на підготовку
звіту з рекомендаціями після завершення об’єктивної оцінки
фактів цієї справи та встановлення відповідності заходів, на
які подано скаргу, положенням правових документів СОТ.
Одним з можливих етапів врегулювання суперечки є етап
апеляційної перевірки. Орган з врегулювання суперечок
створює постійний Апеляційний орган та призначає осіб
до його складу. До складу Апеляційного органу входять
сім осіб, три з яких ведуть розгляд якоїсь однієї справи.
Членами Апеляційного органу можуть бути авторитетні та
незалежні особи, компетентні у галузі права, міжнародної
торгівлі та предметі охоплення угод, які знаються на
питаннях з урегулювання суперечок та іншої пов’язаної з
цим діяльності СОТ. Вони не повинні бути пов’язані з будьяким урядом [2, 4, 7].
Апеляція охоплює лише ті правові питання і тлумачення
права, які містяться у звіті групи експертів. Як результат
розгляду справи Апеляційний орган надає свою оцінку
висновкам, рекомендаціям і тлумаченням, які зроблені
групою експертів. При цьому Апеляційний орган може
їх підтримати, змінити або відхилити. Звіт Апеляційного
органу затверджується Органом з урегулювання суперечок і
безумовно приймається сторонами суперечки. Однак Орган з
урегулювання суперечок може вирішити шляхом консенсусу
не затверджувати звіт Апеляційного органу.
Рішення Груп експертів можуть бути виконані трьома
шляхами:
• Приведенням у відповідність. Сторона, яка порушила
зобов’язання, повинна негайно привести їх у відповідність з
рекомендаціями Групи експертів або апеляційного органу.
Якщо сторона не може негайно виконати ці рекомендації,
тоді на її запит може бути надане розумне для виконання
рішення;
• Компенсацією. Якщо сторона, що порушила зобов’язання,
не виконує рекомендацій у розумний період, то сторона, що
розпочала процедуру врегулювання спору, може вимагати
компенсації. Також країна, що порушила зобов’язання, може
сама запропонувати компенсацію щодо предмета суперечки;
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• Припиненням дії поступок. Коли сторона не виконує рекомендацій та не надає компенсацій, сторона, що
постраждала, може зробити запит до Органу з врегулювання
суперечок для отримання повноважень на припинення дії
поступок чи інших зобов’язань згідно з угодами СОТ. Фактично
це означає, що коли певна сторона порушила зобов’язання
з ГАТТ, то інша сторона може отримати повноваження від
Органу з врегулювання суперечок на підвищення ввізних мит
на продукцію, яка імпортується з країни-порушниці, на рівень,
який відповідає завданій шкоді.
Правила СОТ передбачають, що Орган з врегулювання
суперечок по можливості видає повноваження на припинення
дії поступок у тих секторах ГАТТ, ГАТС та ТРІПС, де було
виявлено факти порушення. Лише у виняткових випадках
Орган з врегулювання суперечок може надати повноваження
на припинення дії поступок щодо інших Угод (наприклад,
встановлення вищих тарифів на товари країни-порушниці
Угод ГАТС або ТРІПС).
І компенсація, і припинення дії поступок є тимчасовим
заходом. Остаточною вимогою до країни-порушниці є
обов’язковість виконання рекомендацій. Орган з врегулювання
суперечок має стежити за такими справами, щоб гарантувати
повне виконання рекомендацій.
Арбітраж використовується як альтернативний та швидкий
засіб розв’язання суперечок, особливо по тих окремих
питаннях, які чітко визначено сторонами. Взагалі сторони
вдаються до арбітражу за умови взаємної згоди. При цьому
спільно визначаються та узгоджуються робочі процедури,
які будуть застосовуватись. Сторони процесу погоджуються
визнавати рішення арбітражу.
У Домовленості передбачені випадки, коли арбітраж є
обов’язковим [4]:
• Для визначення прийнятного терміну для виконання
зацікавленою стороною затверджених рекомендацій та
постанов у випадку, коли сторони не досягли узгодження з
цього питання і пропозиції зацікавленого члена СОТ також
було відхилено Органом з врегулювання суперечок;
• Для визначення рівня припинення поступок або інших
зобов’язань протягом 60 днів після закінчення прийнятного
терміну, коли зацікавлений член СОТ заперечує проти
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Виникнення рпорс
Комрсльтації
ніж рторомани
рпорс

Врегслюваммя
рпорс

Розгляд рпорс
грспою екрпертів
Поширеммя звітс
грспи екрпертів
Затверджеммя
Оргамон
врегслюваммя
рпорів звітс грспи
екрпертів або
апеляціймого звітс
Викомаммя реконемдацій та
рішемь Оргамс
врегслюваммя
рпорів

Апеляції ртороми
рпорс ма звіт
грспи екрпертів
Розгляд
Апеляціймин
оргамон апеляції
ма звіт грспи
екрпертів
Комрсльтації ніж
рторомани щодо
конпемрації в разі
мевикомаммя реконемдацій та рішемь
протягон визмачемого періодс чарс

Стороми рпорс

Приниреммя,
порередмицтво,
добрі порлсги
протягон
процедсри

Рожливий арбітраж протягон процедсри

Стадія інпленемтації рішемь
(визмачемий приймятмий тернім, зазвичай, ме більше 15 ніряців)

Стадія врегслюваммя рпорс робочини Стадія врегслюваморгамани Оргамс з врегслюваммя рпорів мя рпорс рторомани
(60 дмів)
(9-12 ніряців)

Процедура врегулювання спорів

Звермеммя до Оргамс
врегслюваммя рпорів
про дозвіл ма
припимеммя портспок
або імших
зобов’язамь, якщо ме
дорягмсто
доновлеморті про
конпемрацію

Повме викомаммя
реконемдацій
та рішемь і
дорягмеммя
задовільмого
врегслюваммя
проблени

Припимеммя
портспок або імших
зобов’язамь
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запропонованого рівня припинення поступок або інших
зобов’язань, або заперечує те, що було повністю дотримано
принципи і процедури подання вимоги на відшкодування
стороною, яка звернулась зі скаргою.
Механізм антидемпінгового
процесу та розслідування
Відповідно до домовленостей СОТ, антидемпінгові заходи
базуються на результатах конкретного антидемпінгового
розслідування, порушеного і проведеного відповідно до Угоди
про застосування статті VI ГАТТ 1994 (так званий Антидемпінговий
кодекс СОТ – АДК СОТ) та законодавства країни-імпортеру [3].
Таким чином, для встановлення факту демпінгу, заподіяння
шкоди та причинно-наслідкового зв’язку між демпінгом
та шкодою потрібно провести відповідне антидемпінгове
розслідування. Порушенню будь-якого антидемпінгового
розслідування передує антидемпінгова процедура, під час якої
розглядаються відповідні документи заявника та встановлюється
достатність цих документів для порушення і проведення
антидемпінгового розслідування. Отже, відповідно до АДК СОТ
антидемпінговий процес складається з двох стадій:
• Антидемпінгової процедури;
• Антидемпінгового розслідування.
Власне антидемпінгове розслідування має три етапи, а саме:
• Перший етап – порушення антидемпінгового розслідування;
• Другий етап – проведення антидемпінгового розслідування;
• Третій етап – завершення антидемпінгового розслідування
через застосування (або ні) остаточних антидемпінгових
заходів на підставі даних цього розслідування.
У процесі антидемпінгового розслідування компетентні
органи країни-імпортеру:
• Проводять розслідування;
• Встановлюють наявність демпінгу;
• Роблять попереднє визначення наявності шкоди та
причинно-наслідкового зв’язку між демпінгом і шкодою;
• Роблять висновки про наявність демпінгу;
• Роблять попередні висновки про наявність шкоди та
причинно-наслідкового зв’язку між демпінгом і шкодою;
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• На підставі правових визначень, зроблених у процесі
розслідування, застосовують (або ні) попередні антидемпінгові
заходи;
• Продовжують антидемпінгове розслідування з метою
остаточного встановлення фактів наявності демпінгу, шкоди
та причинно-наслідкового зв’язку між ними;
•
Розглядають
доцільність
прийняття
зобов’язань
зацікавленими сторонами антидемпінгового розслідування.
Призупинять розслідування (через прийняття цих зобов’язань)
та/або припиняють його;
• Здійснюють остаточні висновки про наявність шкоди та
причинно-наслідковий зв’язок між демпінгом і шкодою.
Зацікавленими сторонами будь-якого антидемпінгового
розслідування є:
• Заявник – національний товаровиробник країниімпортеру. Іноді на боці заявника виступають споживачі його
товару. За надзвичайних обставин заявником може бути орган
виконавчої влади країни-імпортеру;
• Відповідач – імпортер, експортер, виробник товару країниекспортеру, країни походження або країни посередника, та/або
компетентні органи країни-експортеру, країни походження
або країни-посередника;
• орган, уповноважений законодавством країни-імпортера
проводити будь-яке антидемпінгове розслідування.
Механізм зміни тарифних
зобов’язань країни-члена СОТ
Зв’язані тарифи можуть бути підвищені (або відкликані) лише
за певними правилами. Основний принцип зміни тарифних
розкладів полягає в тому, що в разі початку переговорів з
приводу зміни сторони мають прагнути зробити компенсаційну
поступку відносно інших товарів з метою збереження
загального рівня взаємних та взаємовигідних поступок.
Передбачається також, що переговори та консультації мають
бути організовані з дотриманням максимально можливої
таємності з метою запобігання передчасного розголошення
деталей передбачених змін тарифів. Разом із тим, сторони
мають негайно інформувати про всі зміни у національних
тарифах, які були зроблені.
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Договірна сторона, яка бажає змінити або відкликати
поступку, повинна:
• провести переговори зі сторонами, які мають першочергові
переговірні права, тобто з країнами, з якими поступка
першочергово була погоджена у рамках двосторонніх
переговорів за відповідною тарифною лінією згідно з
інформацією з Розкладів тарифних зобов’язань, а також з
головними постачальниками, тобто з тими країнами, які разом
із стороною-заявником, є сторонами, які мають першочергову
зацікавленість;
• провести консультації з іншими сторонами, які є значно
зацікавленими у поступках.
Переговори щодо зміни розкладів, ініційовані за відповідною
процедурою, можуть мати різні результати і відповідними
мають бути дії всіх учасників цих переговорів. Можливими є
такі варіанти закінчення переговорів:
• сторони, які мають першочергову зацікавленість, досягли
згоди, і ті, що є значно зацікавленим, досягли домовленості.
У цьому випадку сторони інформують про результати
домовленості та вносять зміни у Розклади;
• сторони, що мають першочергову зацікавленість, досягли
домовленості, але ті сторони, що є значно зацікавленими, не
задоволені. Тоді останні мають право не пізніше ніж через
шість місяців після укладання домовленості відкликати
в основному рівноцінні поступки, початково узгоджені
стороною, що бажає змінити або узгодити поступку;
• сторони, що мають першочергову зацікавленість, не
досягли домовленості до закінчення періоду, відведеного
для проведення переговорів. У цьому випадку сторона, що
бажає змінити або скасувати поступки, має право це зробити.
Однак тоді всі інші сторони, що брали участь у переговорах,
не пізніше ніж через шість місяців з дня вжиття таких заходів,
також мають право скасувати в основному рівноцінні поступки,
початково узгоджені зі стороною-замовником.
Таким чином, країна може змінити тарифні зобов’язання,
взяті на себе під час переговорів, однак вона має бути готова
або добровільно поступитись іншим, або стикнутись з
підвищенням торговельного захисту на товари її експорту з
боку країн, які є зацікавленими сторонами в існуванні даного
конкретного зобов’язання.
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«Шматочок» СОТ в Україні:
3
Центр обробки запитів
Центр обробки запитів країн - членів СОТ і Світової організації торгівлі та їх інформування відповідає за забезпечення
дотримання правил СОТ, реалізацію відповідних прав та
поширення відповідної інформації. В Україні Центр4 був
створений для забезпечення доступу та обміну інформацією
щодо змін торговельного режиму України та інших країн СОТ.
Функції Центру:
• отримання, обробка та обмін інформацією з членами СОТ
та Секретаріатом СОТ;
• опрацювання запитів та нотифікацій від членів СОТ,
надання відповідей та нотифікацій членам СОТ у зв’язку зі
змінами у торговельному режимі України;
• надання інформації про СОТ зацікавленим сторонам в
Україні;
• координація членства України у міжнародних організаціях
та участь відповідних центральних та місцевих виконавчих
органів влади у міжнародних заходах;
• аналіз міжнародних торговельних угод;
• координація заходів, спрямованих на отримання, опрацювання та обмін інформації в сфері міжнародних економічних
відносин та міжнародної торгівлі;
• виконання інших заходів у відповідності з договорами
ГАТТ/СОТ.
Однією з важливих переваг членства в СОТ є дотримання
принципу прозорості та відкритості, що дає можливість
виробникам країн СОТ (у тому числі й українським виробникам) знати, які правила та норми застосовуються до їх продукції, коли вона реалізується як на національному ринку, так і
на ринку будь-якого іншого члена СОТ. Принцип прозорості є
елементом створення більш надійного торговельного режиму,
в якому виробники та експортери діятимуть, ефективніше
використовуючи можливості нових ринків.
Країни СОТ зобов’язані сповіщати своїх торговельних
партнерів про будь-які зміни у власних торговельних
3

Цей розділ базується на інформації, яка представлена на сайті Центру обробки запитів
країн-членів СОТ і СОТ та їх інформування http://www.nepu.com.ua/ua/95.htm
4
Центр був створений згідно з постановою Кабінету Міністрів України №408 в 2005 році
для забезпечення виконання Україною зобов’язань щодо прозорості та реалізації прав
відповідно до угод СОТ
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режимах шляхом централізованого надсилання повідомлень
(нотифікацій) до Секретаріату СОТ.
Центр обробки запитів країн-членів Світової організації
торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування
МСП 04655, м. Київ, Львівська площа, 8
тел./факс 272-11-47, ep@mfert.gov.ua
http://www.nepu.com.ua/ua/
Голова Центру:
Заступник Голови:
Начальник відділу
обробки запитів
і нотифікацій

Крючков Сергій Григорович
тел./факс: 272-1147
e-mail: sk.nepu@me.gov.ua
Вірченко Наталія Валентинівна
тел. 272-5468
e-mail: vasilchenko@mfert.gov.ua
Оніщук Олександра Володимирівна
тел./факс 272-1124
e-mail: onischuk@mfert.gov.ua

Центр має забезпечити чітке дотримання Україною
своїх зобов‘язань відповідно до угод СОТ, а також повну
інформованість зацікавлених сторін в Україні стосовно
торговельних заходів інших країн СОТ, які можуть мати
значний вплив на виробників та експортерів в Україні.
Для того, щоб досягти цього, Центр:
• сповіщає про вжиті Україною заходи або шляхом подання
нотифікацій ad hoc (в момент введення в дію заходу),
або поданням регулярних нотифікацій, які вимагаються
різноманітними угодами СОТ до Секретаріату СОТ, який
розповсюджує їх серед країн СОТ;
• відповідає на запити, адресовані Україні від інших членів
СОТ, відносно її законів, запланованих до введення в дію
заходів та регламентів, що стосуються міжнародної торгівлі;
• здійснює моніторинг торговельних заходів, що нотифіковані іншими країнами СОТ відповідно до конкретних вимог,
оцінює важливість цих заходів для України та у відповідних
випадках подає власні коментарі та зауваження до відповідних
органів влади країн, від яких надійшли нотифікації;
• подає в разі необхідності запити від України до країн СОТ
для отримання додаткових пояснень, з’ясування конкретних
деталей (мети, тривалості, особливостей дії регламентів
та правил тощо) торговельних заходів з метою з’ясування
потенційного впливу на торгівлю з тією чи іншою країною СОТ.
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Заходи, на які поширюються угоди СОТ та які підпадають
під дію вимог щодо забезпечення прозорості, включають такі
заходи:
• тарифи
• тарифні квоти та додаткові збори
• кількісні обмеження, включаючи добровільні обмеження
експорту та домовленості про регулювання ринку, що
впливають на імпорт
• інші нетарифні заходи регулювання, зокрема ліцензування
та вимоги продукції щодо змішування; змінні збори
• митна оцінка
• правила визначення походження товару
• регіональні торговельні домовленості
• державні закупівлі
• технічні бар’єри
• санітарні та фітосанітарні заходи
• захисні заходи
• антидемпінгові заходи
• компенсаційні заходи
• заходи, спрямовані на захист національного платіжного
балансу
• мито податки на експорт
• експортні субсидії, податкові пільги та пільгове
фінансування експорту
• зони вільної торгівлі
• експортні обмеження включно з добровільним обмеженням
експорту та домовленостями про регулювання ринку
• інші види державної підтримки, надання включно з
субсидіями і податковими пільгами
• будь-які інші заходи, передбачені багатосторонніми торговельними угодами, наведеними у Додатку 1A до Угоди СОТ.
Роль і місце бізнес-асоціацій
у структурі СОТ: замість висновків
Стислий огляд структури, правил і процедур СОТ, членом якої
Україна нещодавно стала, вочевидь дає лише загальне уявлення про принципи функціонування цієї міжнародної організації.
Однак навіть цей огляд показує, що СОТ створює унікальні
можливості для бізнес-асоціацій. Коротко зупинимось на них:
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• Вплив на майбутні домовленості/зобов’язання країн у
системі багатосторонніх торговельних переговорів, що може
дозволити краще захистити бізнес-інтереси національних
виробників у країні та за її межами в майбутньому. Шлях
передачі інформації про потреби бізнесу – через національні
органи виконавчої влади.
• Вплив на переговори, які тривають у Робочих групах, при
приєднанні до СОТ інших країн. Для України це є особливо
важливим, оскільки вона є однією з небагатьох країн світу,
для якої все ще важливу роль відіграє торгівля з країнами-нечленами СОТ. Це відбувається в першу чергу завдяки значному
товарообігу з Росією, яка зараз веде переговори з СОТ. Шлях
передачі інформації про потреби бізнесу – через національні
органи виконавчої влади.
• Сприяння захисту інтересів національних виробників на
внутрішньому та зовнішніх ринках за допомогою «третього
незалежного майданчика» (перші два – це розв’язання
торговельних суперечок безпосередньо в країнах-учасницях
суперечок). Шлях передачі інформації про інтереси бізнесу –
через національні органи виконавчої влади, сприяння роботі
експертів Органу з врегулювання суперечок СОТ.
• Сприяння захисту інтересів національних виробників
на внутрішньому ринку, в тому числі за рахунок активного
використання механізмів торговельного захисту проти
недобросовісної конкуренції або у випадку швидкого зростання імпорту. Шлях передачі інформації про інтереси бізнесу –
через виробників до національного органу виконавчої влади,
який проводить відповідне розслідування.
• Аналітична підтримка виробників, у тому числі отримання
інформації щодо особливостей тих чи інших аспектів
торговельного режиму країни-члена СОТ через Центри
обробки запитів. Шлях передачі інформації – безпосереднє
звернення до Центру або через виробників.
Цей перелік можна продовжити. Як йшлося вище, роль і
місце бізнес-асоціацій у структурі СОТ залежать не від СОТ, а
від самих бізнес-асоціацій. СОТ займається дуже конкретними
економічними питаннями, які є важливими для бізнесу.
Однак лише від активності самого бізнесу залежатиме, чи буде
використаний потенціал, який дає членство в СОТ.
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Сігітас БЕСАГІРСКАС,
фінансовий директор
Литовської конфедерації промисловців

СОТ і бізнес-асоціації:
досвід Литви
Процес вступу
Литви до СОТ
Вступ Литви до СОТ був однією з
найголовніших цілей уряду Литовської
Республіки. Ставши членом СОТ, Литва
зробила значний крок на шляху до тіснішої інтеграції у світову економіку та
світову торгівлю в тому числі. Окрім
очевидних вигод, вступ Литви до СОТ
також стимулював збільшення інвестиційних потоків до країни та відкриття
нових ринків для литовської продукції.
Вступ до СОТ був важливим для Литви
при вступі до ЄС, оскільки інтеграція
до СОТ та ЄС – це гармонійний процес.
Країна – кандидат в ЄС обов’язково повинна дотримуватися основних норм СОТ
– це одна з найголовніших передумов
вступу до ЄС.
1994 року за участі МЗС Литви
розпочався вступ Литви до СОТ. В уряді
було створено дві робочі групи:
• групу з координації процесу вступу;
• групу з координації зобов’язань.
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Було проведено 9 раундів багатосторонніх переговорів,
12 раундів двосторонніх переговорів та 5 багатосторонніх
форумів з питань субсидій в сільському господарстві. Литва
зобов’язалась негайно виконувати всі обов’язкові умови вступу
до СОТ, зокрема, застосовувати правила у сферах:
• охорони прав інтелектуальної власності;
• інвестицій;
• технічних бар’єрів у торгівлі;
• санітарних та фітосанітарних засобів;
• митної оцінки;
• антидемпінгу/компенсаційних і протекційних засобів,
встановлення країни-виробника та зобов’язання в інших
сферах.
Литва зобов’язалась також приєднатися до деяких
необов’язкових умов:
• 1998 року Литві було надано статус спостерігача в комітеті
Публічних закупівель;
• 1999 року Литва увійшла до складу комітету з
Інформаційних угод;
• 2000 року Литва приєдналась до Угоди про Цивільну
авіацію.
Литва зобов’язалась приєднатися до багатосторонніх
секторних угод:
• сільське господарство
• будівництво
• медицина
• алкогольна продукція
• текстиль
тощо.
Ставши членом СОТ, Литва зобов’язалась виконувати такі
зобов’язання:
• Застосування режиму найбільш сприятливої нації, за
якого країна забезпечує однакові умови торгівлі для всіх
учасників СОТ;
• Застосування національного режиму, за якого імпортовані товарі не можуть зазнавати дискримінації на
внутрішньому ринку;
• Незастосування кількісних обмежень;
• Заморожування всіх митних зборів на певному рівні
(встановлюються шляхом переговорів);
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• Зобов’язання з лібералізації торгівлі (встановлюються
шляхом переговорів);
• Зобов’язання щодо рівня внутрішньої допомоги сільському господарству та субсидій на експорт (встановлюються
шляхом переговорів);
• Застосування відповідних правил у галузі охорони
прав інтелектуальної власності, інвестицій, технічних
бар’єрів у торгівлі, санітарних і фітосанітарних засобів,
митної оцінки, антидемпінгу/компенсаційних і протекційних засобів, встановлення країни-виробника та в
інших галузях.
Проблематика вступу Литви до СОТ
Членство у СОТ передбачає багаторічні зобов’язання в таких
сферах, як тарифи на імпорт, відкриття місцевого ринку
для закордонної продукції тощо. Багаторічні зобов’язання
приймаються без можливості спрогнозувати майбутні потреби
економіки та окремих її секторів, у тому числі можливі заходи
щодо захисту даних секторів.
Деякі країни, особливо країни, які не входять до складу
ЄС, дотримуються дуже суворих позицій щодо вступу країнновачків. Вимоги цих країн, у тому числі щодо лібералізації
ринків, інколи бувають більш суворими, ніж стандартні
вимоги СОТ.
Сільське господарство.
Найсуворіші вимоги до Литви стосувались заморожування
тарифів на сільськогосподарську продукцію та субсидій
сільському господарству. Найбільшу увагу щодо заморожування тарифів було приділено таким продуктам, як м’ясо,
молоко, цукор, масло, зерно.
Узгодження законодавства.
Інший важливий аспект процесу вступу – горизонтальні
зобов’язання – узгодження законодавства та інших правових
норм Литви із нормами СОТ, прийняття відсутніх правових
норм. Найбільшою проблемою під час переговорів зі вступу
було дотримання прийнятих правових норм, оскільки
відтермінування виконання прийнятих зобов’язань може
суттєво ускладнити процес переговорів зі вступу.
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Можливості для бізнес-асоціацій
Подача позиції Литви при переговорах із членами СОТ:
1. Якщо дії будь-якої країни-члена СОТ заважають литовській компанії займатися законною діяльністю на території
цієї країни, вона через асоціацію звертається до МЗС.
2. МЗС ініціює та проводить розслідування щодо обґрунтованості претензії.
3. Якщо претензія обґрунтована, МЗС звертається до СОТ
для розгляду претензії.
Подача позиції Литви при переговорах із країнами, які не є
членами СОТ:
1. Литовська інституція, відповідальна за подання позиції
Литви до СОТ, висилає асоційованим структурам порядок
денний заходу або консультації.
2. Асоційовані структури надають свої позиції МЗС.
3. Якщо є побажання або зауваження щодо первинної
позиції, підготовленої МЗС, проводяться зустрічі, під
час яких МЗС і представники бізнесу формують спільну
позицію.
Переваги членства у СОТ
Вигоди для споживачів. Найочевидніша вигода
вільної торгівлі для литовського користувача – це зниження
вартості життя за рахунок зниження протекціоністських
торговельних бар’єрів. Система СОТ заохочує конкуренцію
та знижує торговельні бар’єри, внаслідок чого споживачі
виграють – дешевшають не лише готові товари і послуги,
що імпортуються, а й вітчизняна продукція. Ще однією
безумовною перевагою для литовського користувача є більш
широкий вибір товарів і послуг. Імпортна конкуренція
стимулює максимально ефективне вітчизняне виробництво
та, відповідно, непрямо знижує ціни та підвищує якість
продукції, що випускається.
Вигоди для економіки. Зниження торговельних бар’єрів
сприяє зростанню торгівлі, що приводить до підвищення як
державних, так і особистих доходів. Підвищення державного
доходу за рахунок діяльності успішних експортерів дозволяє
перерозподілити отримувані додаткові ресурси та допомогти
компаніям, які стикаються з іноземною конкуренцією.
45

Розвиток торгівлі у довготривалій перспективі спричиняє
до підвищення зайнятості. Лібералізація ринку ЄС створила
щонайменше 300 тисяч нових робочих місць у країнах
Спільноти. В експортних галузях США зайнято щонайменше
12 мільйонів робочих.
Спрощення системи митних зборів та інших торговельних
бар’єрів сприяє зниженню видатків компаній, оптимізації
їхньої діяльності та створенню сприятливого клімату для
торгівлі та інвестицій, тобто дозволяє підвищити ефективність
зовнішньоекономічної діяльності держави.
У держави з’являється більше можливостей захищати себе
від спотворень конкурентного середовища, оскільки політика
СОТ орієнтується на розвиток всіх галузей економіки в цілому,
а не лише окремих її частин.
Система вільної торгівлі також створює передмови
для прийняття розумних політичних рішень, боротьби з
корупцією:
• Забезпечення доступності всієї інформації щодо правил
торгівлі для громадськості;
• Більш чіткі критерії щодо правил, які охоплюють питання
безпеки та стандарти на продукцію;
• Застосування принципу недискримінації.
Взаємовідносини між країнами
Система СОТ урівнює шанси всіх членів, надаючи право
голосу невеликим країнам, обмежуючи в такий спосіб
можливості економічного диктату більш великих держав.
Об’єднуючись у спілки, невеликі країни здатні досягати
більшого успіху на переговорах.
Система СОТ створює ефективний механізм для розв’язання
торговельних спорів – кожен спор, який виноситься у СОТ,
розглядається насамперед з огляду на чинні норми і правила.
Після прийняття рішення країни концентрують свої зусилля
на його виконанні та, можливо, подальшому перегляді норм і
прав шляхом переговорів.
Безперешкодне здійснення торгівлі та забезпечення країн
конструктивним і справедливим механізмом для розв’язання
спорів з торговельних питань зміцнює міжнародну стабільність і співпрацю.
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Система ГАТТ/СОТ, в якій угоди укладаються шляхом
консенсусу внаслідок переговорів і правила угод ретельно
дотримуються, також є важливим інструментом зміцнення
довіри.
Помилкові погляди щодо СОТ у Литві
«СОТ диктує державну політику урядам країнчленів». Угоди СОТ укладаються внаслідок переговорів між
урядами країн-членів на підставі консенсусу та ратифікуються
парламентами. Механізм примусу може застосовуватися
лише в разі ухиляння країни-члена СОТ від своїх зобов’язань,
виникнення торговельного спору та винесення його до СОТ.
«Членство у СОТ веде до втрати суверенітету
учасників». СОТ не регулює відносини
власності,
макроекономічну, структурну, антимонопольну політику,
політику валютного курсу, бюджетні відносини, режим
інвестицій тощо. СОТ не перешкоджає державі реалізувати
своє суверенне право на вихід з угоди тоді, коли вона вважатиме це за потрібне.
«Участь у СОТ – це повна лібералізація доступу на
ринок та вільна торгівля будь-якою ціною». Про те,
наскільки торговельні бар’єри мають знижуватися, країниучасниці домовляються одна з одною. При приєднанні до СОТ
нові члени можуть зберігати необхідний рівень тарифного
захисту ринку товарів і послуг.
«Переслідування комерційних інтересів у СОТ стає
більш пріоритетною задачею, ніж розвиток». Угоди
СОТ містять багато положень, які беруть до уваги інтереси
країн, що розвиваються, зокрема, більш тривалий період часу
для внесення змін, необхідних відповідно до правил СОТ. До
найменш розвинених країн передбачений спеціальний підхід,
в тому числі виключення з багатьох положень угод.
«Комерційні інтереси у СОТ є більш пріоритетними,
ніж захист довкілля». Встановлення міжнародних норм
і правил із захисту довкілля – завдання спеціалізованих
міжнародних агентств і конвенцій, а не безпосередньо СОТ.
Проте досі документи СОТ і міжнародні угоди щодо захисту
довкілля не вступали в протиріччя, навпаки, вони частково
збігаються.
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«Комерційні інтереси переважають над питаннями
здоров’я та безпеки людини». Низка угод стосується
питань стандартів на продовольчу продукцію, якість і безпеку
їжі. Проте ці дії певним чином регулюються для запобігання
використання норм і правил безпеки як виправдання для
захисту внутрішніх виробників та дискримінації іноземних
товарів і послуг, «замаскованого протекціонізму».
«СОТ позбавляє людей роботи і збільшує розрив між
багатими і бідними». Коли країни відчувають, що певні
зміни існуючих заходів захисту є неприйнятними, вони можуть
продовжувати опиратися вимогам відкриття відповідних
секторів своїх ринків. Лібералізація ринків відповідно до
досягнутих домовленостей здійснюється поступово, що дає
країнам час для необхідної адаптації.
«Маленькі країни у СОТ безсилі». У торговельній
системі СОТ усі дотримуються одних і тих самих правил, що
розширює переговорні можливості маленьких країн. Поза
даною системою ці країни були б безсилими у своїх діях проти
більш впливових торговельних партнерів.
«СОТ – це інструмент потужного лобіювання».
Бізнес, неурядові організації та інші групи лобістів не
беруть участі в роботі СОТ, за винятком таких спеціальних
заходів, як семінари чи симпозіуми. І навпаки, уряд може
використовувати членство у СОТ для спротиву лобіюванню
вузьких інтересів окремими групами.
«Більш слабкі країни не мають вибору – вони
змушені приєднуватися до СОТ». Приєднуючись до
СОТ, навіть невелика країна автоматично користується
всіма гарантованими перевагами членства. Альтернативою
приєднання могли б стати переговори за двосторонніми
угодами з кожним торговельним партнером, проте для
цього урядам знадобилось би більше коштів, що є серйозною
проблемою для невеликих країн.
«СОТ – недемократична організація». Рішення в СОТ
зазвичай приймаються шляхом консенсусу, що навіть ще
демократичніше, ніж прийняття рішень більшістю голосів.
Попри те, що не кожна країна має однакові переговорні
можливості, правило консенсусу означає, що кожен член
організації має голос і рішення приймається лише тоді, коли
незгодних немає.
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Наталія МИКОЛЬСЬКА,
старший юрист
Анжела МАХІНОВА,
юрист
Юридична фірма «Василь Кісіль і партнери»

Заходи торговельного
захисту та вирішення
спорів у рамках СОТ:
нові можливості для
українських компаній
Принципи діяльності СОТ
Діяльність СОТ будується на таких
принципах:
• Режим найбільшого сприяння (MostFavoured-Nation Treatment)
• Національний режим (National Treatment)
• Передбачуваність і стабільність (Predictability and Stability)
• Стимулювання добросовісної конкуренції (Promoting Fair Competition)
• Сприяння розвитку та економічним
реформам (Encouraging Development
and Economic Reform).
Заходи торговельного захисту,
дозволені в СОТ
У рамках СОТ дозволено такі заходи
захисту внутрішнього ринку:
• Імпортне ліцензування (Договір про
процедури імпортного ліцензування);
• Оцінка митної вартості (Договір про
митну вартість);
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• Торговельні заходи, пов’язані з інвестиціями (Договір про
торгові аспекти інвестиційних заходів);
• Технічні стандарти, регламенти, процедури (Договір про
технічні бар’єри);
• Передвідвантажувальна
інспекція
(Договір
про
передвідвантажувальні інспекції);
• Правила походження товару (Договір про правила
походження);
• Санітарні, фітосанітарні та ветеринарні норми (Договір про
санітарні та фітосанітарні заходи);
• Компенсаційні заходи (Договір про субсидії та компенсаційні
заходи);
• Антидемпінгові заходи (Договір про застосування статті VІ
ГАТТ (1994);
• Захисні заходи (Договір про захисні заходи).
Заходи торговельного захисту в Україні
Відповідно до чинного законодавства в Україні можуть
застосовуватися такі заходи з метою захисту національних
товаровиробників на внутрішньому ринку від недобросовісної
конкуренції з боку імпортованих товарів або від зростаючого
імпорту, а саме:
• Компенсаційні заходи
• Антидемпінгові заходи
• Захисні (спеціальні) заходи.
Регулювання заходів
торговельного захисту в Україні
Антидемпінгові заходи:
• Стаття VI ГАТТ 1994
• Угода СОТ про застосування статті VI ГАТТ 1994
• Закон України «Про захист національного товаровиробника
від демпінгового імпорту».
Компенсаційні заходи:
• Стаття VI ГАТТ 1994
• Угода СОТ про субсидії та компенсаційні заходи
• Закон України «Про захист національного товаровиробника
від субсидованого імпорту».
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Спеціальні заходи:
• Стаття ХIХ ГАТТ 1994
• Угода СОТ про захисні заходи
• Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо
імпорту в Україну»
Додатково статті 9, 31 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».
Статистика застосування
заходів торговельного захисту
В Україні:
• жодного разу не проводилися антисубсидиційні розслідування та відповідно не застосовувалися компенсаційні
заходи. Що стосується антидемпінгових та спеціальних
заходів, то станом на лютий 2010 року в Україні проводиться
1 антидемпінгове і 3 спеціальних розслідування, застосовується 15 антидемпінгових заходів і 7 спеціальних заходів,
переглядаються одні антидемпінгові заходи.
В рамках СОТ:
• в період з 01.01.1995-31.12.2008 було ініційовано 3427
антидемпінгових розслідувань, за результатами яких
застосовано 2190 антидемпінгових заходів;
• в період з 01.01.1995-30.06.2009 було ініційовано 226
антисубсидиційних розслідувань, за результатами яких
застосовано 133 компенсаційні заходи;
• в період з 29.03.1995-31.12.2009 було ініційовано 198
спеціальних розслідувань, за результатами яких застосовано 99 спеціальних заходів.
Органи, відповідальні за проведення
торговельних розслідувань в Україні
Торговельні розслідування порушуються та проводяться:
• Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі, яка приймає
рішення про:
– порушення розслідувань
– позитивні або негативні висновки стосовно наявності
демпінгу/нелигітимної субсидії/зростаючого імпорту
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– позитивні або негативні висновки щодо наявності шкоди
визначення причинно-наслідкового зв’язку
– застосування заходів торговельного захисту;
• Міністерством економіки України (відповідає за проведення
розслідувань: збирає та аналізує всю необхідну інформацію,
проводить консультації та слухання із заінтересованими
сторонами тощо);
• Державною митною службою України (надає статистичну
інформацію, забезпечує застосування торговельних заходів під час імпорту товарів в Україну) .
Антидемпінгові заходи:
хто може порушити антидемпінгове розслідування
Антидемпінгові заходи можуть бути застосовані тільки за
результатами антидемпінгового розслідування. Антидемпінгове розслідування може бути порушене за заявою таких осіб:
• національного товаровиробника
• органу виконавчої влади в країні імпорту
• професійної спілки працівників підприємств національного товаровиробника.
Антидемпінгові заходи:
стадії антидемпінгового розслідування
1. Подання скарги національним товаровиробником.
2. Порушення та проведення антидемпінгової процедури.
3. Порушення
антидемпінгового
розслідування
та
опублікування відповідного повідомлення про це.
4. Подання та розгляд заяв про реєстрацію всіх заінтересованих в антидемпінговому розслідуванні сторін.
5. Проведення антидемпінгового розслідування, строк якого
не повинен перевищувати 1 року з дня набрання чинності
рішенням про його порушення. Цей строк може бути
продовжений, але не може бути більшим ніж 18 місяців.
6. Прийняття рішення про застосування попередніх
антидемпінгових заходів.
7. Припинення
антидемпінгового
розслідування:
(а)
без застосування антидемпінгових заходів або (б) із
застосування остаточних антидемпінгових заходів.
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8. Поновлення антидемпінгового розслідування (у разі
необхідності).
9. Судове оскарження рішення, прийнятого за результатами
антидемпінгового розслідування (у разі необхідності).
10. Перегляди остаточних заходів (у разі необхідності).
Антидемпінгові заходи:
обставини, що досліджуються
під час антидемпінгового розслідування
• Подібність товару, щодо якого порушено антидемпінгове
розслідування, і товару, виробництво якого здійснює
національний товаровиробник.
• Наявність демпінгу.
• Шкода, заподіяна національному товаровиробникові.
• Наявність причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим
імпортом та шкодою.
• Національні інтереси.
Подібність товару
Подібний товар – ідентичний товар, тобто схожий за всіма
характеристиками на товар, що є об’єктом розслідування, або,
у разі відсутності цього товару, інший товар, що не є схожим
за всіма характеристиками, але має показові ознаки, що є
дуже подібними до характерних ознак товару, що є об’єктом
розслідування. Подібність товару встановлюється за такими
критеріями:
• порівняння всіх характеристик (технічних, фізичних,
експлуатаційних, ступеня новизни тощо);
• порівняння способів використання товару;
• порівняння відповідності товару українським та міжнародним стандартам;
• порівняння всіх видів, типів, марок товару.
Антидемпінгові заходи: демпінг
Наявність демпінгу встановлюється шляхом розрахунку
демпінгової маржі – суми, на яку нормальна вартість
перевищує експортну ціну. Нормальна вартість – еквівалент
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ціни товару на внутрішньому ринку, що визначається на
підставі цін, установлених під час здійснення звичайних
торговельних операцій між незалежними покупцями у країні
експорту. Експортна ціна – ціна, за якою фактично оплачується
або підлягає оплаті товар, який продається в країну імпорту
з країни експорту. Мінімальна демпінгова маржа, яка не дає
підстав для застосування антидемпінгових заходів, становить
менше ніж 2% експортної ціни.
Антидемпінгові заходи: нормальна вартість
Для визначення нормальної вартості за основу повинні
братися:
• ціни, встановлені у звичайних торговельних операціях;
• ціни експортера на внутрішньому ринку або у разі, якщо
експортер не виробляє або не продає подібний товар,
нормальна вартість визначається на підставі цін інших
виробників або продавців;
• обсяги продажу товару не менші ніж 5% обсягів продажу в
країні імпорту товару.
У разі, якщо: (а) не мав місце продаж подібного товару;
(б) цей продаж є незначним; (в) у зв’язку з особливостями
внутрішнього ринку країни експорту такий продаж не може
бути використаний для відповідного визначення нормальної
вартості – застосовуються інші способи визначення нормальної
вартості товару:
• на підставі витрат виробництва в країні походження,
збільшених
на
обґрунтовану
суму
торговельних,
адміністративних та інших загальних витрат і обґрунтовану
суму прибутку;
• на підставі експортних цін, що практикуються у звичайних
торговельних операціях у відповідній третій країні, у разі
якщо зазначені ціни є показовими.
Антидемпінгові заходи: експортна ціна
Експортна ціна – ціна, за якою фактично оплачується або
підлягає оплаті товар, який продається в країну імпорту з
країни експорту. У разі, якщо експортну ціну не встановлено
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або вважається, що вона є необґрунтованою, вона може
конструюватися:
• на підставі ціни, за якою імпортовані товари вперше
перепродаються незалежному покупцеві;
• на іншій прийнятній та обґрунтованій основі, якщо товари
не перепродаються незалежному покупцеві або не перепродаються в тому стані, в якому вони були імпортовані.
Антидемпінгові заходи: демпінгова маржа
Для розрахунку демпінгової маржі використовуються такі
величини для порівняння:
• середньозважена величина нормальної вартості і
середньозважена величина цін всіх експортних операцій в
країні імпорту;
• індивідуальна нормальна вартість та індивідуальні
експортні ціни в країні імпорту за кожною операцією;
• середньозважена величина нормальної вартості і ціни усіх
індивідуальних експортних операцій в країні імпорту.
Порівняння нормальної вартості та експортної ціни здійснюється на основі однакових базисних умов поставки (як
правило, франко-завод) щодо продажу, здійсненого за найближчою датою, стосовно якої є відповідна інформація. Якщо
нормальна вартість та експортна ціна є непорівнюваними,
може відбувається їх коригування з врахуванням відповідних
факторів коригування. На сторони антидемпінгового розслідування покладається обов’язок довести: (а) наявність
відповідних факторів для коригування; (б) обставину, що ці
фактори істотно впливають на ціни та їх порівнянність.
Антидемпінгові заходи: шкода
Закон передбачає три різні форми шкоди:
• істотна шкода, заподіяна національному товаровиробнику;
• загроза заподіяння істотної шкоди національному
товаровиробнику;
• істотне перешкоджання створенню чи розширенню
національним товаровиробником виробництва подібного
товару.
Причинно-наслідковий зв’язок між демпінговим імпортом
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та шкодою, заподіяною національному товаровиробнику
повинен бути істотним.
Антидемпінгові заходи:
національні інтереси
Антидемпінгові заходи можуть застосовуватися виключно
у випадку, якщо це відповідає національним інтересам,
дослідження яких повинно ґрунтуватися на оцінці всіх
інтересів, включаючи інтереси:
• національного товаровиробника;
• споживачів;
• впливу імпорту на зайнятість населення;
• інвестиції національного товаровиробника та споживачів
• міжнародні економічні інтереси країни імпорту, причому
особлива увага приділяється необхідності усунення впливу
диспропорцій у товарообміні, які виникли внаслідок
демпінгу і відновлення конкуренції.
Попередні антидемпінгові заходи
Попередні антидемпінгові заходи застосовуються у ході
антидемпінгового розслідування:
• не раніше ніж через 60 днів і не пізніше ніж через 9
місяців після порушення відповідного антидемпінгового
розслідування;
• шляхом
запровадження
справляння
попереднього
антидемпінгового мита, розмір якого визначається: (а)
у відсотках до митної вартості товару (розраховується
відповідно до базисних умов поставки CIF-кордон країни
імпорту), що є об’єктом антидемпінгового розслідування;
(б) різницею між мінімальною ціною (ціна зазначеного
товару, за якою його продаж не заподіює шкоду
національному товаровиробнику) та митною вартістю
товару (розраховується відповідно до базисних умов
поставки CIF-кордон країни імпорту);
• протягом 4 місяців. Цей строк може бути продовжений
лише на 2 місяці.
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Остаточні антидемпінгові заходи
Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються за
результатами антидемпінгового розслідування. Розмір ставки
остаточного антидемпінгового мита не повинен перевищувати
середньозважену величину демпінгової маржі та може
бути меншим за величину цієї маржі, якщо такий розмір
ставки є достатнім для запобігання шкоді, що заподіюється
національному товаровиробнику. Розмір ставки остаточного
антидемпінгового мита визначається:
• у відсотках до митної вартості товару (розраховується
відповідно до базисних умов поставки CIF-кордон країни
імпорту), що є об’єктом антидемпінгового розслідування;
• різницею між мінімальною ціною (ціна зазначеного товару,
за якою його продаж не заподіює шкоди національному
товаровиробнику) та митною вартістю товару (розраховується відповідно до базисних умов поставки CIF-кордон
країни імпорту).
Остаточні антидемпінгові заходи:
строки застосування
Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються протягом
строку та у розмірі, необхідному для усунення демпінгу,
що заподіює шкоду. Рішення про застосування остаточних
антидемпінгових заходів втрачає чинність через 5 років від
дати їх застосування або через 5 років від дати винесення
останнього рішення про перегляд антидемпінгових заходів,
результатом якого було встановлення факту наявності
демпінгу та шкоди.
Остаточні антидемпінгові заходи:
перегляди
Передбачено
наступні
види
перегляду
остаточних
антидемпінгових заходів:
• Проміжний перегляд;
• Перегляд у зв’язку із закінченням строків застосування
антидемпінгових заходів;
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• Перегляд для визначення індивідуальних величин
демпінгової маржі для нових експортерів або виробників;
• Прискорений перегляд.
Компенсаційні заходи: хто може
порушити антисубсидиційне розслідування
Компенсаційні заходи можуть бути застосовані тільки
за
результатами
антисубсидиційного
розслідування.
Антисубсидиційне розслідування може бути порушене за
заявою таких осіб:
• національного товаровиробника;
• органу виконавчої влади в країні імпорту;
• професійної спілки працівників підприємств національного
товаровиробника.
Компенсаційні заходи: стадії
антисубсидиційного розслідування
Стадії антисубсидиційного розслідування:
1. Подання скарги національним товаровиробником.
2. Порушення та проведення антисубсидиційної процедури.
3. Порушення
антисубсидиційного
розслідування
та
опублікування повідомлення про це.
4. Подання та розгляд заяв про реєстрацію всіх
заінтересованих в розслідуванні сторін.
5. Проведення антисубсидиційного розслідування, строк
якого не повинен перевищувати року з дня набрання
чинності рішенням про його порушення. Цей строк може
бути продовжений, але не може бути більшим ніж 14
місяців.
6. Прийняття рішення про застосування попередніх
компенаційних заходів.
7. Припинення антисубсидиційного розслідування: (а)
без застосування компенсаційних заходів або (б) із
застосування компенсаційних заходів.
8. Судове оскарження рішення, прийнятого за результатами
антисубсидиційного розслідування (у разі необхідності).
9. Перегляд застосованих остаточних компенсаційних
заходів (у разі необхідності).
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Компенсаційні заходи:
обставини, що досліджуються
під час антисубсидиційного розслідування
Під час антисубсидиційного розслідування досліджуються
такі обставини:
• подібність товару, щодо якого порушено розслідування,
та товару, виробництво якого здійснює національний
товаровиробник;
• наявність нелегітимної субсидії;
• шкода, заподіяна національному товаровиробнику;
• наявність причинно-наслідкового зв’язку між субсидованим
імпортом та шкодою;
• національні інтереси.
Під час дослідження подібності товару, шкоди, наявності
причинно-наслідкового зв’язку, національних інтересів
застосовуються аналогічні принципи та підходи, що й в
антидемпінговому розслідуванні.
Компенсаційні заходи: субсидії
Субсидія – надання фінансової або іншої підтримки
державними органами виробництва, переробки, продажу,
транспортування, експорту, споживання подібного товару, в
результаті якої суб’єкт господарсько-правових відносин країни
експорту одержує пільги (прибутки). Факт надання субсидії
має місце, якщо:
• є фінансовий внесок державних органів або надається в
будь-якій формі підтримка бюджетних надходжень чи
підтримка цін;
• в результаті наведених вище дій державних органів
надається пільга.
Нелегітимна субсидія – субсидія, що є специфічною для
підприємства, галузі промисловості або групи підприємств чи
групи галузей промисловості, які діють у межах юрисдикції
державного органу, що надає субсидію.
Компенсаційні заходи: специфічні субсидії
Специфічними є наступні субсидії:
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• Державний орган, що надає субсидію, або законодавство, на
підставі якого діє цей орган, недвозначно надає доступ до
субсидії тільки певним підприємствам.
• Якщо субсидія застосовується з врахуванням наступних
факторів: (а) використання субсидій обмеженою кількістю
певних підприємств; (б) переважне використання субсидій
певними підприємствами; (в) надання непропорційно
значних сум субсидій певним підприємствам; (г) спосіб
здійснення державним органом, що надає субсидію,
дискреційного права у рішенні про надання субсидії.
• Якщо до субсидії мають доступ тільки певні підприємства,
розташовані у географічно визначеному регіоні у межах
юрисдикції державного органу.
• Субсидії, надання яких залежить від результативності
експортної операції.
• Субсидії, надання яких виключно або як одна з інших умов
залежить від переважного використання національних
товарів.
Компенсаційні заходи: легітимні субсидії
Легітимні субсидії – субсидії, які є доступними для будь-яких
підприємств на чітко встановлених у законодавстві умовах і
не дають підстав для застосування компенсаційних заходів.
Наступні субсидії вважаються легітимними:
• неспецифічні;
• частини субсидії, що може мати місце у разі здійснення
заходів, пов’язаних з державною підтримкою виробництва
сільськогосподарської продукції;
• є специфічними, але надаються для:
– досліджень, які проводяться підприємствами або вищими
навчальними чи дослідними закладами на підставі
відповідного контракту;
– регіонів, які перебувають у невигідному та (або)
несприятливому становищі, у межах території країни
походження та (або) країни експорту, що надаються відповідно до загальної програми регіонального розвитку;
– для сприяння адаптації наявного обладнання до нових
вимог щодо охорони довкілля, наслідком яких для
підприємств є значне перенапруження та фінансовий тягар.
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Компенсаційні заходи:
розрахунок суми нелегітимної субсидії
Сума нелегітимної субсидії розраховується стосовно
пільги, що надається реципієнту. Застосування у кожному
конкретному випадку методу для розрахунку зазначеної
пільги повинно бути максимально прозорим і достатньо
обґрунтованим. Закон передбачає окремі правила розрахунку
пільги, наприклад:
• позика державного органу не вважається наданням пільги
лише тоді, коли існує різниця між сумою, яку підприємствореципієнт сплачує за позику державного органу, та сумою,
яку воно сплатило б за порівнянну комерційну позику, яку
воно могло б справді одержувати на ринку. У такому разі
пільга повинна відповідати різниці між цими двома сумами
• постачання товарів та (або) майна державному органу, або
надання йому послуг, або купівля цим органом товарів та
(або) майна не вважається наданням пільги лише тоді, коли:
(а) таке постачання або надання здійснюється за нижчу
плату, ніж плата, яка, як правило, практикується у подібних
операціях (є адекватною); (б) така купівля здійснюється за
плату вищу, ніж адекватна.
Попередні компенсаційні заходи
Попередні компенсаційні заходи застосовуються у ході
розслідування з урахуванням наступного:
• Не раніше ніж через 60 днів і не пізніше ніж через 9 місяців
після порушення відповідного розслідування.
• Шляхом
запровадження
справляння
попереднього
компенсаційного мита, розмір якого визначається: (а) у
відсотках до митної вартості товару (розраховується відповідно до базисних умов поставки CIF-кордон країни імпорту),
що є об’єктом розслідування; (б) різницею між мінімальною
ціною (ціна зазначеного товару, за якою його продаж
не заподіює шкоду національному товаровиробнику) та
митною вартістю то-вару (розраховується відповідно до
базисних умов поставки CIF-кордон країни імпорту).
• Розмір ставки такого мита не повинен перевищувати
попередньо розраховану загальну суму нелегітимної
субсидії та повинен бути нижче цієї суми у разі, якщо ставка
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мита буде достатньою для запобігання шкоді, заподіяній
національному товаровиробнику.
• Протягом 4 місяців. Цей строк може бути продовжений
лише на 2 місяці.
Остаточні компенсаційні заходи
Остаточні
компенсаційні
заходи
застосовуються
за
результатами антисубсидиційного розслідування. Розмір
ставки остаточного компенсаційного мита не повинен
перевищувати попередньо розраховану загальну суму
нелегітимної субсидії та бути нижчим ніж ця сума, якщо
такий розмір ставки є достатнім для запобігання шкоді, що
заподіюється національному товаровиробнику. Розмір ставки
остаточного компенсаційного мита визначається:
• у відсотках до митної вартості товару (розраховується
відповідно до базисних умов поставки CIF-кордон країни
імпорту), що є об’єктом розслідування
• різницею між мінімальною ціною (ціна зазначеного товару,
за якою його продаж не заподіює шкоду національному
товаровиробнику) та митною вартістю товару (розраховується відповідно до базисних умов поставки CIF-кордон
країни імпорту).
Остаточні компенсаційні заходи:
строки застосування
Остаточні компенсаційні заходи застосовуються протягом
строку та у розмірі, необхідному для усунення нелегітимної
субсидії, що заподіює шкоду. Рішення про застосування
остаточних компенсаційних заходів втрачає чинність
через 5 років від дати їх застосування або через 5 років від
дати винесення останнього рішення про перегляд заходів,
результатом якого було встановлення факту наявності
субсидованого імпорту та шкоди.
Остаточні компенсаційні заходи: перегляди
Передбачено такі види перегляду остаточних компенсаційних
заходів:
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• проміжний перегляд;
• перегляд у зв’язку із закінченням строків застосування
заходів;
• прискорений перегляд.
Спеціальні заходи: хто може
порушити спеціальне розслідування
Спеціальні заходи застосовуються виключно за результатами
спеціального розслідування. Спеціальне розслідування може
бути порушене:
• за заявою національного товаровиробника;
• Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі на підставі
інформації, наданої Міністерством економіки України, яка
була зібрана самим міністерством або Державною митною
службою України чи органами виконавчої влади.
Спеціальні заходи:
стадії спеціального розслідування
Стадії спеціального розслідування:
1. Подання скарги національним товаровиробником.
2. Порушення спеціального розслідування та опублікування
повідомлення про це.
3. Подання та розгляд заяв про реєстрацію всіх
заінтересованих в розслідуванні сторін.
4. Проведення розслідування, строк якого повинен становити
від 270 до 330 днів від дати його порушення.
5. Прийняття рішення про застосування попередніх
спеціальних заходів.
6. Прийняття рішення про застосування заходів нагляду
щодо імпорту.
7. Припинення розслідування (а) без застосування
спеціальних заходів або (б) із застосування остаточних
спеціальних заходів.
8. Перегляд рішення про застосування спеціальних заходів
Міжнародною комісією з міжнародної торгівлі (у разі
необхідності).
9. Судове оскарження рішення, прийнятого за результатами
розслідування (у разі необхідності).
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10. Перегляд застосованих спеціальних заходів (у разі
необхідності).
Спеціальні заходи:
обставини, що досліджуються
під час спеціального розслідування
Під час спеціального розслідування досліджуються наступні
обставини:
• Подібність товару, щодо якого порушено розслідування,
та товару, виробництво якого здійснює національний
товаровиробник.
• Наявність зростаючого імпорту.
• Шкода, заподіяна національному товаровиробнику зростаючим імпортом.
• Наявність причинно-наслідкового зв’язку між зростаючим
імпортом та шкодою.
• Національні інтереси.
Під час дослідження подібності товару, наявності причиннонаслідкового зв’язку, національних інтересів застосовуються
аналогічні принципи та підходи, що й в антидемпінговому та
антисубсидиційних розслідуваннях.
Спеціальні заходи: зростаючий імпорт
Для доведення зростаючого імпорту необхідно звернути увагу
на наступне:
• Інформація про експортні ціни або про ціни, за якими товар
вперше перепродається незалежному покупцю в Україні.
• Інформація про обсяги імпорту, про який стверджується,
що він є зростаючим.
• Інформація про динаміку імпорту, про який стверджується,
що він є зростаючим (як правило, це інформація про темпи
зростання імпорту, які порівнюються протягом періоду
від шести місяців до трьох років та передує даті подання
заяви).
• Інформація про вплив імпорту, про який стверджується,
що він є зростаючим, на ціни подібного товару на ринку
України.
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Спеціальні заходи:
шкода
Закон передбачає дві різні форми шкоди:
• Істотна шкода, заподіяна національному товаровиробнику.
• Загроза заподіяння істотної шкоди національному
товаровиробнику.
Попередні спеціальні заходи
Попередні спеціальні заходи застосовуються у ході
розслідування:
• Не раніше, ніж через 45 днів після його порушення.
• Строком до 200 днів, причому такий строк не може
перевищувати
строку
проведення
спеціального
розслідування.
• Шляхом
запровадження
справляння
попереднього
спеціального мита, розмір ставки якого встановлюється
відповідним рішенням.
• До всіх імпортерів незалежно від країни походження товару
та експорту.
Остаточні спеціальні заходи
Остаточні спеціальні заходи застосовуються за результатами
розслідування у формі:
• спеціального мита (розмір ставки спеціального мита
визначається у відсотках до митної вартості товару
(розраховується відповідно до базисних умов поставки
CIF-кордон країни імпорту), що є об’єктом спеціального
розслідування, і закріплюється у рішенні про застосування
таких заходів);
• квот (квотування імпорту в Україну товарів здійснюється
шляхом видачі Міністерством економіки України
спеціальних ліцензій. У разі відсутності достатнього
обґрунтування необхідності встановлення іншого рівня
квоти для запобігання або усунення наслідків значної
шкоди, граничний рівень квоти не може бути нижчим за
середньоарифметичну величину здійснюваного протягом
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трьох останніх репрезентативних років, за який є наявна
статистика імпорту товару, який є об’єктом спеціального
розслідування, якщо тільки не буде обґрунтовано
необхідність іншого рівня для запобігання або усунення
значної шкоди).
Спеціальні заходи можуть застосовуватися як на всій території
України, так і в межах одного або кількох регіонів.
Остаточні спеціальні заходи:
строки застосування та перегляди
Спеціальні
заходи
застосовуються
протягом
строку,
необхідного для запобігання або усунення наслідків значної
шкоди та полегшення процесу економічного пристосування
національного товаровиробника до умов конкуренції. Цей строк
не може перевищувати 4 років. Але якщо буде встановлено,
що: а) продовжує існувати потреба в застосуванні заходів для
запобігання або усунення наслідків значної шкоди; б) є докази
того, що заінтересований національний товаровиробник
перебуває в процесі адаптації до умов конкуренції – строк
застосування спеціальних заходів може бути подовжений.
Загальний строк застосування спеціальних заходів, включаючи
строк застосування попередніх спеціальних заходів, строк
початкового застосування спеціальних заходів та будь-яке
його продовження, не повинен перевищувати 8 років.
Закон передбачає можливість проміжного перегляду
спеціальних заходів.
Заінтересовані сторони
в торговельних розслідуваннях
Заінтересовані сторони – це будь-яка особа, яка повідомила
Міністерство економіки України про свою заінтересованість
в участі у торговельному розслідуванні та яка бере активну
участь у торговельному розслідуванні шляхом подання в
письмовій формі доказів або іншої інформації, достатньої
для цілей цього розслідування. Заінтересованими сторонами
можуть бути:
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• іноземний виробник, експортер або імпортер товару, що
є об’єктом розслідування, або об’єднання (асоціація),
більшість членів якого становлять іноземні виробники,
експортери або імпортери товару, що є об’єктом спеціального
розслідування;
• компетентні органи країни експорту товару, що є об’єктом
розслідування;
• національний товаровиробник, виробник або оптовий
продавець подібного товару в Україні;
• об’єднання (асоціація), більшість членів якого виробляє або
продає оптом подібний товар в Україні;
• професійна спілка, що об’єднує працівників підприємств,
які виробляють або продають оптом подібний товар в
Україні;
• споживачі, об’єднання споживачів;
• органи виконавчої влади в Україні в межах їх компетенції.
Права заінтересованих сторін
у рамках торговельних розслідувань
Після
реєстрації
Міністерством
економіки
України
заінтересовані сторони мають наступні права:
• Звертатися з вимогою про проведення слухань з питань
розслідування та брати участь у таких слуханнях;
• Звертатися із запитом про можливість проведення
консультацій з особою, яка подала скаргу або має протилежні інтереси;
• Ознайомлюватися з усією інформацією, наданою
заінтересованими сторонами в процесі розслідування;
• Подавати коментарі щодо інформації, яку подавали інші
заінтересовані сторони, щодо застосування попередніх
заходів, щодо застосування вибіркових методів тощо;
• Брати участь у консультаціях, які проводить Міністерство
економіки України щодо застосування вибіркових методів,
прийняття зобов’язань сторін тощо;
• Надавати зобов’язання;
• Вимагати надання інформації щодо фактів і висновків,
на підставі яких застосовуються попередні або остаточні
заходи.
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Сase Studies
Фабула 1

•
•

•
•
•

Національний товаровиробник стверджує, що в 2007–2009
роках:
шприці походженням з Іспанії експортувались в Україну за
ціною, в середньому на 49,29% нижчою від ціни реалізації цих
же шприців на внутрішньому ринку Іспанії
частка шприців походженням з Іспанії у споживанні на
внутрішньому ринку України є значною та становить 30,23%
Національний товаровиробник також стверджує, що зазначений
імпорт призвів до заподіяння йому шкоди, а саме:
скорочення використання виробничих потужностей на 10%
зниження ціни за одиницю української продукції на 14%
скорочення на 13,6% чисельності зайнятих у виробництві
шприців
Яке розслідування слід порушити з метою захисту
національного товаровиробника?

Фабула 2
Національний товаровиробник стверджує, що:
• в період з 2007 по 2009 рр. імпорт в Україну флоат-скла зріс
на 369,09%
• ціна імпорту в Україну флоат-скла на 15% нижче ціни флоатскла, виробленого національним товаровиробником
Національний товаровиробник також стверджує про наявність
причинно-наслідкового зв’язку між зростаючими обсягами
імпорту в Україну флоат-скла та заподіянням йому значної
шкоди, зокрема, у 2009 році порівняно з 2008 роком:
• обсяги виробництва скоротилися на 18,13%
• обсяги продажу на внутрішньому ринку скоротилися на 9,35%
• обсяги залишків на складах зросли на 35%
• кількість працюючих скоротилась на 14,83%
Яке розслідування слід порушити з метою захисту
національного товаровиробника?
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Фабула 3
Національний товаровиробник стверджує, що:
• імпорт в Україну побутових двокамерних холодильників
походженням з КНР у період з 2006 по 2009 рр. здійснювався за
низькими цінами, зокрема, зазначені холодильники завозилися
в Росію за середньою ціною 600 дол. США/шт., а в Україну –
350 дол. США/шт. (на однакових умовах поставки)
• зазначений імпорт в період з 2006 по 2009 рр. у середньому
зріс на 112%
Національний товаровиробник також стверджує, що:
• обсяги виробництва скоротились на 16%
• обсяги продажу на внутрішньому ринку скоротились на 20%
• використання виробничих потужностей скоротилось на 16%
• зайнятість скоротилась на 4%, прибутки скоротились на 41%
Яке розслідування слід порушити з метою захисту
національного товаровиробника?

Фабула 4
Національний товаровиробник стверджує, що:
• імпорт в Україну трьохкомпонетних добрив походженням з Росії
у період з 2006 по 2009 рр. здійснювався за низькими цінами,
зокрема зазначені добрива завозилися в Україну за середньою
ціною 600 дол. США/т, в той час, як добрива національного товаровиробника продавалися за ціною – 1000 дол. США/т
• зазначений імпорт в період з 2006 по 2009 рр. у середньому
зріс на 75%
Національний товаровиробник також стверджує, що:
• використання виробничих потужностей скоротились на 35%
• частка на внутрішньому ринку скоротились на 18%
• обсяги залишків на складах зросли на 113%
• прибутки скоротились на 45%
Яке розслідування слід порушити з метою захисту
національного товаровиробника?
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Вирішення спорів у рамках СОТ:
регулювання та основні завдання
Процедура вирішення спорів у рамках СОТ врегульована
в Домовленості про правила та процедури, що регулюють
вирішення спорів (Understanding on Rules and Procedures
Governing the Settlement of Disputes) («Домовленість про
вирішення спорів»). Основні завдання процедури вирішення
спорів у рамках СОТ:
• розв’язання спорів;
• забезпечення захисту та передбачуваності багатосторонньої
системи торгівлі;
• захист взаємних прав та обов’язків;
• тлумачення положень угод.
Вирішення спорів у рамках СОТ:
відповідальні органи
Наступні органи задіяні у процедуру вирішення спорів у
рамках СОТ:
• Орган з вирішення спорів (Dispute Settlement Body)
– утворює групи для вирішення спорів
– затверджує звіти груп з вирішення спорів та Апеляційного
органу
– здійснює нагляд за впровадженням приписів та
рекомендацій, прийнятих за результатами розгляду
– санкціонує призупинення поступок та інших зобов’язань.
• Група з вирішення спорів (Panel)
– за загальним правилом складається з 3 осіб, а за
домовленістю сторін – з 5 осіб, що є незалежними від сторін
спору та мають широкий різноплановий досвід
– аналізує усі факти, обставини справи та робить свої
висновки таким чином, щоб Орган з вирішення спорів міг
надати свої рекомендації та приписи
– за результатом розгляду готує звіт та відповідне рішення
у справі
– має право отримувати всю необхідну інформацію та
залучати експертів для отримання відповідей на запитання,
що потребують спеціальних знань.
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• Апеляційний орган (Appellate Body)
– постійно діючий орган, що складається з 7 осіб, що
призначаються Органом з вирішення спорів строком на 4
роки. Разом з тим, у розгляді однієї справи беруть участь
лише по 3 особи
– зазначені особи мають бути визнаними фахівцями у
галузі права, мати досвід у міжнародній торгівлі та бути
обізнаними з предметом договору, щодо якого йде спір
– розглядає звіти групи з вирішення спорів в порядку
апеляції
– апеляційний розгляд обмежується дослідженням питань
права, що підіймалися у звіті групи з вирішення спорів, та
юридичних тлумачень, наданих групою з вирішення спорів.
• Секретаріат
– веде індикативний перелік осіб, які можуть бути
призначені в якості експертів у групу з вирішення спору
– пропонує сторонам кандидатури експертів у групу з
вирішення спору, від прийняття яких можна відмовитися
лише за наявності вагомих причин
– сприяє роботі груп з вирішення спорів та Апеляційному
органу.
Вирішення спорів у рамках СОТ:
підстави для ініціювання процедури
Кожен договір СОТ має свої підстави для ініціювання
процедури врегулювання спорів у рамках СОТ.
• Генеральна угода по тарифах і торгівлі, 1994 р. (ст.
XXIII): процедура вирішення спору в рамках СОТ може
бути ініційована, якщо будь-яка сторона вважатиме, що
будь-яка вигода, яку така сторона прямо чи побічно отримує
в силу цього Договору, скасовується або применшується,
або що досягнення певної цілі Договору утруднюється
внаслідок: невиконання другою стороною своїх зобов’язань,
передбачених цим Договором, або застосування другою
стороною будь-якого заходу, незалежно від того, чи
відповідає чи ні такий захід положенням цього Договору,
або існування будь-якої іншої ситуації.
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• Генеральна угода щодо торгівлі послугами, 1994
р. (ст. XXIII): будь-яка сторона може звернутися до
процедури вирішення спору в рамках СОТ, якщо вона
вважає, що будь-яка інша сторона не виконує свої обов’язки
або специфічні зобов’язання, передбачені зазначеним
Договором; якщо вона вважає, що будь-яка вигода, яку така
сторона обґрунтовано розраховувала отримати відповідно
до специфічних зобов’язань, взятих іншою стороною
відповідно до Розділу III цього Договору, скасовуються або
применшуються внаслідок застосування будь-якого заходу,
який не суперечить положенням цього Договору.
Вирішення спорів у рамках СОТ: стадії
ПЕРШИЙ ЕТАП / до 60 днів / Консультації
За наявності відповідних підстав держава-член може
звернутися із запитом до держави-порушника щодо
проведення
консультацій.
Якщо
консультації
не
дали результатів, держава також може звернутися до
Генерального директора СОТ з проханням про медіацію
або про будь-який інший спосіб сприяння вирішенню
спору, або зі спливом 60 днів держава має право перейти до
наступної стадії вирішення спору групи з вирішення спору
(«група»).
ДРУГИЙ ЕТАП / близько 250 днів / Розгляд спору групою з
вирішення спору
Зазначені 250 днів включають наступні строки: до 45
днів для створення групи, до 6 місяців для затвердження
фінального звіту такої групи, а також 3 тижні для його
поширення серед усіх держав-членів СОТ.
Процедура розгляду спору групою складається з наступних
умовних стадій:
1. Перше слухання: держава-заявник, держававідповідач та інші держави, що заявили про свою
зацікавленість у вирішенні спору, представляють свої
позиції групі на першому слуханні.
2. Надання контрдоказів: держави, що беруть участь
у спорі, надають свої контрдокази в письмовій формі,
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3.

4.

5.

6.

7.

а також обґрунтовують свої позиції в усній формі на
другій зустрічі групи.
Проведення експертизи: якщо одна зі сторін
підіймає наукові або інші технічні питання, група
може консультуватися з експертами або призначити
експертну групу для підготовки консультативного
висновку.
Підготовка та надання сторонам першого
проекту звіту: група надає описову частину звіту
(викладення фактів та обґрунтування позицій без
висновків) сторонам, яким надається 2 тижні для
підготовки своїх коментарів.
Підготовка та надання сторонам проміжного
звіту: група надає проміжний звіт, що містить висновки
групи, сторонам, яким надається 1 тиждень для подачі
запиту про перегляд окремих положень звіту.
Перегляд: період перегляду певних положень звіту
не може перевищувати 2 тижнів. Протягом цього
періоду група може проводити додаткові зустрічі зі
сторонами.
Підготовка і надання сторонам, всім державамчленам СОТ фінального звіту: група надає
фінальний звіт сторонам, а через 3 тижні після цього
– всім державам-членам СОТ. Якщо група приймає
рішення, що торгова політика держави-члена СОТ, що
була предметом спору, дійсно, порушує договори СОТ
та зобов’язання в рамках СОТ, група рекомендує заходи
щодо приведення такої політики у відповідність з правилами СОТ.

ТРЕТІЙ ЕТАП / 60 днів, якщо не подається апеляційна скарга
/ Затвердження фінального звіту групи Органом з вирішення
спорів
Фінальний звіт групи затверджується Органом з вирішення
спорів у вигляді рекомендацій або приписів протягом 60
днів, якщо немає консенсусу проти його затвердження.
ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП / до 90 днів / Розгляд скарги
Апеляційним органом
Апеляційна скарга повинна ґрунтуватися на питаннях
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права, що розглядалися у фінальному звіті групи, та
юридичних тлумаченнях, здійснених групою в процесі
розгляду спору. Апеляційний орган не може заново вивчати
докази або досліджувати нові обставини. Апеляційний
орган може підтвердити, змінити або відмінити висновки
групи. За результатами розгляду апеляційної скарги
Апеляційний орган приймає звіт.
П’ЯТИЙ ЕТАП / 30 днів / Затвердження звіту Апеляційного
органу Органом з вирішення спорів
Орган з вирішення спорів затверджує звіт Апеляційного
органу, якщо немає консенсусу проти його затвердження. В
останньому випадку Орган з вирішення спорів відхиляє звіт.
ШОСТИЙ ЕТАП / Впровадження рекомендацій або приписів
Органу з вирішення спорів, прийнятих за результатами
розгляду
Через 30 днів після затвердження звіту держава-відповідач
повинна повідомити Орган з вирішення спорів, яким чином
вона планує впроваджувати прийняті рекомендації або
приписи. Якщо не можливо негайно виконати зазначені
рекомендації та приписи, державі-відповідачу має бути
надано розумний строк для їх виконання, причому
розумним строком вважається:
а) строк, що пропонується державою-відповідачем, який
має затверджуватися Органом з вирішення спорів; якщо ні,
то
(б) строк, погоджений між сторонами спору протягом 45
днів після затвердження рекомендацій або приписів; якщо
ні, то
(в) строк, визначений арбітражем протягом 90 днів після
затвердження рекомендацій та приписів. Зазначений строк
є обов’язковим.
Якщо у зазначений строк держава-відповідач не виконає
рекомендації або приписи, вона може бути зобов’язана
сплатити компенсацію, або держава-позивач матиме
право зупинити дію певних поступок або зобов’язань за
договорами СОТ, причому таке зупинення може стосуватися
як договору, щодо якого виник спір, так і інших договорів
СОТ. У будь-якому випадку зупинення дії поступок або
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зобов’язань має бути погоджено Органом з вирішення
спорів.
Вирішення спорів у рамках СОТ:
участь компаній та асоціацій
Відповідно до Домовленості про вирішення спорів
ініціаторами, а також безпосередніми учасниками процедури
вирішення спорів є держави-члени СОТ, а не компанії чи
асоціації. Разом з тим, у зацікавлених компаній та асоціацій
існує два варіанти участі у процедурі вирішення спору:
• тісно співпрацювати з державними органами влади,
відповідальними за участь у процедурі вирішення спорів в
рамках СОТ, під час підготовки різноманітних документів,
коментарів тощо. В Україні це Міністерство економіки
України, причому відповідальним за зазначений напрямок,
є заступник міністра економіки України – Пятницький
Валерій Тезійович;
• існує також можливість надання компаніями або
асоціаціями відповідної інформації незалежно від
держав – сторін спору, що підтверджується зокрема ст.13
Домовленості про вирішення спорів. Однак, така інформація
враховується виключно на розсуд групи з вирішення спору
або Апеляційного органу.
Основні завдання, які, як правило, виконують асоціації під час
процедури вирішення спору:
• Сприяють формуванню та погодженню спільної позиції/
стратегії захисту інтересів компаній, що входять до асоціації.
• Сприяють налагодженню та веденню постійного діалогу між
відповідальними державними органами та компаніями, що
входять до асоціації.
• Готують та систематизують інформацію, пов’язану з
особливостями відповідної національної галузі, що в
подальшому безпосередньо використовується під час
підготовки фінальних документів.
• Залучають провідних юристів та консультантів до участі
у процедурі вирішення спору, в тому числі до підготовки
необхідних документів від імені держави.
• Беруть участь у розподілі та/або сплаті поточних витрат та
витрат на юридичні послуги.
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Вирішення спорів у рамках СОТ:
приклад участі асоціацій
Спір між Пакистаном та США щодо захисних заходів
проти імпорту бавовняних тканин з Пакистану. Інтереси
експортерів та виробників зі сторони Пакистану представляла
Всепакистанська асоціація текстилю. В рамках Асоціації було
створено спеціальний постійно діючий комітет з питань розслідувань та СОТ, основними завданнями якого були:
• співпраця з Міністерством торгівлі щодо пошуку та залучення
провідних консультантів та юристів до участі у консультаціях
та в подальшому у процедурі вирішення спору;
• співпраця з експортерами та виробниками в частині
підготовки та надання всієї необхідної інформації про
особливості виробництва та торгівлі товаром;
• консультування з Міністерством торгівлі, експортерами та
виробниками щодо розподілу витрат за надані юридичні
послуги.
Спір між Аргентиною та Чилі щодо системи визначення цін
для харчової рослинної олії, яка використовувалась в Чилі.
Інтереси експортерів та виробників зі сторони Аргентини
представляла Асоціація галузі рослинної олії Аргентини, яка
виконувала наступні завдання:
• співпраця з Директоратом з вирішення багатосторонніх
спорів (при Міністерстві зовнішніх справ) в частині
розподілу обов’язків по підготовці всіх необхідних
документів (зокрема, за підготовку остаточного документу
відповідав саме Директорат);
• сплата всіх поточних витрат, у тому числі витрат на
юридичні послуги;
• надання всієї необхідної інформації про галузь (наприклад,
статистику, фактичну інформацію тощо).
Вирішення спорів у рамках СОТ:
негативні фактори, що впливають
на участь асоціацій
Наступні проблеми можуть негативно впливати
ефективність захисту асоціацією компаній-членів:
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на

• Відсутність єдиного підходу у членів асоціації або різних
асоціацій, які діють в одній галузі, щодо стратегії захисту
інтересів;
• Відсутність достатньої кількості кваліфікованого персоналу
або постійного стороннього юридичного радника, який би
допомагав у процесі вирішення спору;
• Відсутність налагодженого та добре продуманого механізму
роботи з компаніями-членами (наприклад, щодо надання
компаніями необхідної інформації про галузь, розподілу
та сплати поточних витрат та витрат на юридичні послуги
тощо);
• Відсутність
постійної
конструктивної
співпраці
з
державними органами, відповідальними за роботу в рамках
СОТ.
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Додаток 1

Позиційний документ
асоціації BUSINESSEUROPE

щодо угоди про створення зони вільної
торгівлі між ЄС та Україною (ЗВТ)
29 січня 2008 року
Стислі висновки
Businesseurope закликає до:
• Амбіційної Угоди про ЗВТ між ЄС та Україною, яка
надасть можливість стороні ЄС виходу на ринок для
товарів, послуг та інвестицій.
• Промислові товари: повне покриття, взаємний та
ефективний доступ на ринок.
• Послуги: потужна лібералізація якомога більшої
кількості секторів.
• Інвестиції: жорсткі правила для заохочення та захисту
інвестицій.
• Сільське господарство: усунення тарифних і нетарифних
бар’єрів для експорту з ЄС.
• Прозорі правила конкурентної політики та державних
закупівель.
• Сприяння торгівлі, включаючи митне очищення.
Вступ
Починаючи з 2001 року, ЄС визначила багатосторонні
торговельні переговори в рамках Дохійського раунду
СОТ як пріоритет і має продовжувати працювати в цьому
напрямі. Значні економічні вигоди може бути досягнено від
багатосторонньої торговельної угоди. Європейський бізнес
дотримується позиції якомога швидкого закриття Дохійського
раунду СОТ та укладання відповідних домовленостей у рамках
цього раунду. Задля покращання умов доступу європейських
компаній на ринок та забезпечення недискримінаційного
режиму як на Українському ринку, так і на ринках третіх країн,
пріоритетом Businesseurope залишається багатосторонній
підхід у рамках СОТ. У цьому контексті Businesseurope вважає
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вступ України до СОТ першочерговим до започаткування
переговорного процесу за угодою про створення зони вільної
торгівлі з ЄС (ЗВТ) та вітає останні здобутки в цьому напрямі.
Після вступу до СОТ Businesseurope підтримуватиме
позицію щодо започаткування переговорів за угодою про ЗВТ
із Україною на принципах СОТ, яка є амбіційною з позицій
товар-ного покриття та лібералізації. Основним критерієм для
угоди має стати те, що вона повинна базуватися на економічних
принципах та повному взаємному доступі до ринків.
Торгівля між ЄС та Україною стабільно зростає, проте все
ще далека від використання свого повного потенціалу. Україна
є важливою для Європейського бізнесу не лише як ринок для
Європейських товарів і постачальник сировини, а й як країна
призначення інвестицій. Таким чином, Businesseurope вірить,
що зв’язки України з ЄС можуть бути в подальшому зміцнені
амбіційною угодою, що охоплюватиме торгівлю товарами,
послугами та інвестиції. Угода також має на меті усунення
нетарифних бар’єрів, спричинених діяльністю митних органів
та процедурами і призведе до покращання умов ведення бізнесу,
включаючи конкурентну політику та державні закупівлі. Це
повинно йти далі досягнутих домовленостей в рамках СОТ
(СОТ+). Угода про ЗВТ поряд з економічним співробітництвом у рамках Європейської політики сусідства покликана
реалізувати значний економічний потенціал, який на даний
момент заблоковано різними перепонами та бар’єрами.
Основні економічні питання
для угоди з Україною
Початковим пунктом переговорів з Україною має стати
взаємний доступ до ринків, ефективний доступ на Український
ринок та симетрія щодо усунення тарифів та періодів
впровадження відповідних змін. Угода має охоплювати
повне товарне покриття, найширше покриття можливих
послуг і стосуватиметься різних аспектів нетарифних бар’єрів,
особливо експортних мит і експортних обмежень. На цьому тлі
угода мала б містити наведені нижче ключові положення.
Лібералізація ставок мит. Українські ставки мит на
промислові товари та сільськогосподарські продукти (товари)
становлять суттєвий торговельний бар’єр. Переговори щодо
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мит на промислові товари повинні стосуватися всіх тарифних
ліній. Високий рівень мит порівняно з рівнем мит ЄС детально
розглянуто в наведеній нижче таблиці. Одразу очевидно, що
українська середня ставка мита на промислові товари в чотири
рази вища за відповідну ставку мита ЄС.
Порівняння ставок мит,
що діють в Україні, зі ставками мит ЄС

звичайний тариф

середньозважений тариф

звичайний тариф

середньозважений тариф

готова
продукція

частка тарифних ліній зі
специфічними ставками

Україна 2002 N.A. N.A. 7.6 3.9
ЄС
2005 100 4.2 4.2 1.8

сировина

частка тарифних ліній з
міжнародними ставками

середньозважений тариф

звичайний тариф

звичайна зв’язана
тарифна ставка

зв’язане покриття

за останні роки

країна

усі товари

11.2
1.7

10.5
10.3

6.8
2.6

1.5
0.9

7.6
1.7

6.4
2.1

Джерело: Світовий банк, Показники Світового Розвитку, 2006

Угода повинна забезпечити вільну торгівлю всіма видами
товарів шляхом лібералізації 100% усіх тарифних ліній.
Вона має чітко базуватися на принципі взаємного доступу,
забезпечуючи вільний та ефективний доступ на Український
ринок на недискримінаційній основі, в тому числі доступ на
ринок продуктів харчування. Також не повинно існувати
вилучень для будь-яких товарів і галузей в контексті скасування
мит, які мають бути знижені протягом короткого періоду часу
на симетричній основі.
Усунення нетарифних бар’єрів. По мірі поступового
зниження митних ставок нетарифні бар’єри стають
основними торговельними бар’єрами. Як наслідок, усунення
нетарифних бар’єрів є передумовою для кращої інтеграції
ринків. Наприклад, компанії, що торгують з Україною,
скаржаться на існування експортних мит чи обмежень на
торгівлю сировиною, схем ліцензування імпорту обмежуючого характеру і так званих ГОСТ-сертифікатів, що стосуються
сертифікації якості, та складнощів з митним очищенням.
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Стороні ЄС слід надати визначальне значення проблемі
нетарифних бар’єрів під час переговорів про ЗВТ. На початку
переговорного процесу має бути узгодженим ефективне
зниження та незапровадження нових нетарифних бар’єрів.
ЄС повинна забезпечити:
•
затвердження програми щодо сприяння торгівлі
(митного контролю);
•
використання міжнародних стандартів, де це є
можливим, якщо сторони у переговорному процесі не дійдуть
згоди щодо наближення до європейських;
•
прийняття сторонами декларації відповідності
постачальника;
•
визнання сторонами органів оцінки відповідності, що
знаходяться поза межами їх території;
•
ефективне усунення експортних мит, подвійного
ціноутворення на енергоносії та сировину та інших перепон,
що перешкоджають торгівлі, наприклад, шляхом встановлення
спеціального положення в угоді щодо скасування будь-яких
обмежень імпорту чи експорту або заходи подібної дії.
У рамках ЗВТ між Україною та ЄС має бути встановлено
курс на регуляторне наближення – щодо прозорого та
передбачуваного регулювання шляхом проведення діяльності
стосовно формування більш прозорих рамок для технічних
норм і стандартів. Ефективний арбітражний механізм
щодо нетарифних бар’єрів має стати інструментом для
усунення нових нетарифних бар’єрів (можливо, подібний
до запропонованого в рамках СОТ). Крім того, альтернативою є встановлення механізму врегулювання суперечок
зобов’язуючого характеру (аналогічний механізму СОТ чи
механізму в угоді про ЗВТ між ЄС та Чилі).
ЄС також повинен працювати на різних політичних рівнях
задля вдосконалення здатності української митної служби
забезпечувати швидке, недискримінаційне та прозоре митне
очищення. Програми підвищення продуктивності діяльності
працівників митної служби та посадовців митних органів
можуть стати альтернативним заходом у рамках відповідної
діяльності.
Зобов’язання у сфері нетарифних бар’єрів має бути якомога
точніше закріплені з чіткими термінами в розділі «Особливі
примітки», оскільки загальне формулювання є недостатнім.
81

Вони мають бути передбачені для усіх галузей, в яких існують
нетарифні бар’єри та які мають суттєві захисні інтереси. Повне
дотримання зобов’язань у сфері нетарифних бар’єрів має бути забезпечено у відповідних статтях угоди та процедурах
врегулювання суперечок, окреслених нижче.
Послуги. ЗВТ має бути масивною, як визначено у
статті V ГАТС, та повинна охоплювати всі види поставок.
Підхід щодо формування списку виключень, відповідно до
якого ЄС досягає повного виходу на ринок та усі послуги є
автоматично лібералізованими, якщо це не передбачено
іншим, залишається підходом, якому надає перевагу Businesseurope. ЗВТ між ЄС та Україною повинна забезпечити повну
лібералізацію ключових сфер послуг.
Інвестиції. Угода з Україною повинна гарантувати
вільний доступ на Український ринок, недискримінаційний
та національний режим, більшу прозорість і повний захист
інвестицій до та після інвестування, включаючи вільне
переміщення усіх потоків капіталу, пов’язаного з інвестиціями.
Україна повинна взяти зобов’язання щодо впровадження
масштабної інвестиційної політики, включаючи приватизацію
державних підприємств (наприклад у сфері телекомунікацій,
транспорту й енергетики) та визначення прав дрібних
власників акцій.
Переговори з Україною стосовно інвестицій мають надати
можливість компаніям ЄС здійснювати свою діяльність
таким чином, щоб вони мали змогу ефективно конкурувати в
Україні. Положення ЄС щодо інвестицій повинні доповнювати
двосторонні угоди країн – членів ЄС щодо захисту інвестицій,
не скасовуючи та не заперечуючи їх основні положення.
Цими положеннями має бути забезпечено потужний захист
від недобросовісного ставлення та нечесної експропріації
інвестицій та передбачено механізм врегулювання суперечок
між інвестором та країною інвестування.
Права інтелектуальної власності. Захист прав
інтелектуальної власності в Україні залишається проблемним
питанням. Права інтелектуальної власності є найбільш
ключовими задля надання можливості компаніям продовжувати інвестувати в дослідження та розвиток. Європейський
бізнес потужно притримується положень Угоди ТРІПС СОТ.
Повна реалізація та виконання зобов’язань у рамках угоди
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ТРІПС має стати абсолютним мінімумом для проведення
переговорів по ЗВТ між ЄС та Україною, беручи до уваги
впровадження міжнародних стандартів захисту прав
інтелектуальної власності, які не лише відповідають вимогам
ТРІПС, а й відображають міжнародні стандарти та найкращу
практику.
Особливо щодо заходів із боротьби з підробками: мають
місце занепокоєння з приводу проблем поточного перетину
кордону та корупції, які вимагають більш ретельного
контролю на кордоні задля обмеження торгівлі підробленими
товарами. Що стосується торгових марок, період реєстрації
хоча й було скорочено з 3-4-х років до 2-х років, проте він
все ще є надмірним. Також існують занепокоєння стосовно
високої пла-ти за використання торговельної марки, яка
встановлюється до заявників на використання торговельної
марки неукраїнсь-кого походження. Недискримінаційний
режим до фірм походженням з ЄС має бути регламентований
угодою.
Конкурентна політика. З позиції Businesseurope
основною метою угоди про ЗВТ між ЄС та Україною є те, що
компанії повинні мати змогу конкурувати між собою як на
окремих ринках України, так і на ринках країн – членів ЄС
на рівні єдиного «грального поля», користуючись повною
перевагою від розширення міжнародної торгівлі. Україні
слід, за можливості, запровадити цілеспрямовану систему
для впровадження конкурентної політики. Відповідні
заходи повинні містити основні принципи прозорості,
недискримінації,
державне
субсидіювання/державну
допомогу, разом із зобов’язаннями щодо врегулювання питань
функціонування міжнародних картелів.
Державні закупівлі. Ринки державних закупівель
товарів і послуг становлять значну частку ВВП як у ЄС, так
і в Україні. Важливим є положення щодо забезпечення
прозорості та кваліфікаційних процедур/рішень. Європейські
компанії стверджують, що складається враження щодо
наявності неприйнятних тісних зв’язків між операторами
та постачальниками, що ускладнює входження на ринок
іноземних постачальників.
Двостороння угода повинна передбачити нижчі порогові
значення щодо недискримінаційних тендерних процедур,
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ніж ті, що встановлено в рамках чинної Угоди про державні
закупівлі (вони повинні бути вищими за рівень, визначений
в угоді про ЗВТ між США та Україною). Кількість установ,
діяльність яких регламентується положеннями двосторонньої
угоди про закупівлі, має бути суттєво збільшена порівняно
з поточними зобов’язаннями України в рамках Угоди про
державні закупівлі.
Надаючи комплексну систему виключень, Угода з
Україною також повинна містити подальші заходи, що
мають гарантувати дотримання національного режиму і
принципу недискримінації та мають передбачати ліквідацію
національних та/чи місцевих преференцій в максимально
можливих масштабах.
Україні слід також наблизити своє національне
законодавство до законодавства ЄС щодо державних
закупівель, особливо до правил, що запроваджують нову
процедуру – так званий «конкурентний діалог», оскільки ця
процедура має перевагу надавати можливість робити внесок
учасникам тендерного процесу.
Сприяння торгівлі. Положення угоди з Україною
щодо сприяння торгівлі повинна, принаймні, базуватись
на принципах переглянутої Кіотської конвенції Всесвітньої
митної організації та брати до уваги результати переговорів
у рамках СОТ з питань сприяння торгівлі. Положення угоди
мають бути спрямовано здебільшого на:
• мінімізацію та/чи скасування платежів і зборів;
• процедури судових звернень та апеляцій, подання скарг
чи поручительства в разі розгляду суперечок з митними
органами;
• запровадження єдиного «адміністративного вікна»;
• оприлюднення торговельних регуляторних актів; та
• вдосконалення і спрощення процедур для звільнення та
митного очищення товарів.
Інструменти торговельного захисту. Україні не повинні надаватись будь-які привілеї та розглядатись можливість
часткового послаблення (скасування) поточних правил ЄС у
сфері торговельного захисту. Також не повинні надаватись
будь-які поступки неофіційно при розгляді конкретної справи.
Businesseurope чітко відстежуватиме просування в цій сфері
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та відхилить будь-яку двосторонню угоду чи неформальні
дії в рамках відповідної практики, які підриватимуть чинні
стандарти у сфері торговельного захисту ЄС.
Прозорість та економічне управління. ЄС всіляко
підтримує неухильне дотримання певної кількості процедур
застосування захисних заходів, розроблених з метою
забезпечення прозорості, об’єктивності та управлінської
ефективності у процесі прийняття рішень. Це дає можливість
компаніям передбачувати перебіг подій та забезпечує
положення, що прийняті рішення є невипадковими та
неупередженими.
В угоді про ЗВТ між ЄС та Україною має підтримуватися
принципи прозорості, об’єктивності та управлінської
ефективності, включаючи чіткі рамки для прийняття рішень
та об’єктивного обґрунтування цих рішень. Наприклад,
політика ціноутворення та відшкодування і захист інформації
для нових видів ліків у фармацевтичній галузі викликають
занепокоєння тому, що поточна система є незрозумілою та
породжує комерційну непевність.
Понад те, Уряд України може приєднатися до Конвенції
ОЕСР про хабарництво, імплементувати інструменти Ради
Європи та здійснювати заходи для поліпшення функціонування та ефективності національної правової системи. Ці
заходи в межах відповідної політики можуть бути охоплені у
рамках співробітництва ЄС та України як частини угоди про
ЗВТ або в рамках Європейської політики сусідства.
Врегулювання суперечок
Угода з Україною повинна передбачати розробку
чіткого гнучкого та ефективного двостороннього механізму
врегулювання суперечок із чіткими термінами. Він має бути
встановлений аналогічно до механізму СОТ або механізму,
встановленому в угоді про ЗВТ між ЄС та Чилі. Встановлення
точних термінів та застосування контрзаходів як захисних
засобів є ключовими. Businesseurope підтримує прямий
доступ компаній до цього механізму, який є важливим під час
співробітництва з країною, правова система якої перебуває на
стадії реформування.
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Висновок
Європейські
компанії
схвалюють
започаткування
переговорного процесу між ЄС та Україною з торгівлі та
інвестицій, який приведе до підписання амбіційної угоди, яка
б сприяла економічній інтеграції обох сторін. Businesseurope
очікує з нетерпінням на забезпечення активного сприяння
цьому переговорному процесу.
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Додаток 2

Бізнес-асоціації
Бізнес-асоціації та
та СОТ
СОТ

3
1
3

Україна і СОТ:
структура, порядок
БізнесБізнес
Бізнесасоціації
Бізнес
прийняття рішень
асоціації
і процедури

Вероніка Мовчан
директор з наукової роботи,
Інститут економічних
СОТ досліджень
СОТ
і політичних консультацій

Уряд
Уряд

Інститут економічних
досліджень
і політичних
консультацій
Інститут економічних
досліджень
і політичних
консультацій
www.ier.com.ua
Інститут економічних досліджень і політичних
консультацій
www.ier.com.ua

www.ier.com.ua

2

Структура презентації
• Бізнес-асоціації та СОТ
• Світова організація торгівлі:
– основні принципи і правила
– основні функції
– правове підґрунтя
– організаційна структура
– прийняття рішень
– механізм урегулювання торгових спорів
– антидемпінгове розслідування
– зміна тарифних зобов’язань
• Центр обробки запитів
• Роль бізнес-асоціацій у структурі СОТ
Інститут економічних досліджень і політичних консультацій
www.ier.com.ua
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Бізнес-асоціації та СОТ

3

Бізнесасоціації

Бізнес

Уряд

СОТ

Інститут економічних досліджень і політичних консультацій
www.ier.com.ua

Бізнес-асоціації та СОТ
Бізнес

?

СОТ

Уряд

Інститут економічних досліджень і політичних консультацій
www.ier.com.ua
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4

Стисла довідка про СОТ

5

Де?
Женева, Швейцарія
Коли?
1 січня 1995 року
На підставі чого? За результатами переговорів
Уругвайського раунду (1986-1994)
Після кого?
Наслідувала Генеральній угоді
з тарифів і торгівлі (ГАТТ),
яка діяла з 1947 року
Хто?
153 країни
(станом на жовтень 2009 року)
Для чого?
Регулювання торговельно-політичних
взаємовідносин країн-учасників угоди
на підставі пакета домовленостей
Інститут економічних досліджень і політичних консультацій
www.ier.com.ua

Основні правила
і принципи СОТ

6

• Торгівля без дискримінації, тобто взаємне
надання режиму найбільшого сприяння (РНС) у
торгівлі та взаємне надання національного
режиму
товарам
і
послугам
іноземного
походження;
• Більш вільна торгівля, що передбачає
регулювання торгівлі переважно тарифними
методами та відмову від використання кількісних
та інших обмежень;
• Передбачуваність торговельної політики.
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Основні функції СОТ
• Контроль за виконанням угод і домовленостей
пакету документів Уругвайського раунду;
• Проведення багатосторонніх торговельних переговорів і консультацій між заінтересованими країнами
– членами;
• Врегулювання торговельних спорів;
• Огляд національної торговельної політики країн –
членів;
• Технічне сприяння державам, які розвиваються,
з питань, що стосуються компетенції СОТ;
• Співпраця з іншими міжнародними організаціями.
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Правове підґрунтя СОТ
• Марракеська угода про заснування СОТ
• Багатосторонні угоди:
– Торгівля товарами
– Торгівля послугами
– Права інтелектуальної власності
• Багатосторонні торговельні угоди з обмеженою кількістю
учасників
• Переліки національних зобов’язань щодо доступу на ринки
товарів і послуг
• Секторні тарифні ініціативи («нульовий варіант,
«гармонізація торгівлі хімічними товарами», «інформаційні
технології»), в яких на добровільних засадах бере участь
лише частина країн – членів СОТ.
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8

Структура

9

• Найвищим органом СОТ є Конференція міністрів, у
засіданнях якої беруть участь представники всіх учасників
організації.
• Сесії відбуваються не менше ніж раз на два роки для
обговорення та прийняття рішень стосовно принципових
питань, пов’язаних з пакетом угод Уругвайського раунду.
• Конференція
міністрів
призначає
Генерального
директора СОТ.
• Одна з ключових функцій – внесення змін до багатосторонніх торговельних угод.
• Між сесіями Конференції міністрів за необхідності (8-10
разів на рік) для рішення поточних і процедурних питань
скликається Генеральна рада, яка складається з представників усіх учасників організації.
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Функції Генеральної ради
• Функції Конференції міністрів у проміжках між їхніми
засіданнями;
• Орган врегулювання спорів;
• Орган з питань огляду торговельної політики;
• Прийняття рішень щодо тлумачення Угоди про
створення СОТ і багатосторонніх торговельних угод;
• Загальне керівництво діяльністю Ради з торгівлі
товарами, Ради з торгівлі послугами та Ради з
торговельних аспектів прав інтелектуальної власності.
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11

Структура
Виконавчим органом організації є Секретаріат СОТ.
Основні обов’язки Секретаріату – забезпечувати
технічну підтримку радам і комітетам, а також
Конференції міністрів, надавати технічне сприяння
країнам, що розвиваються, здійснювати аналіз
світової торгівлі та роз’яснювати положення СОТ
громадськості й засобам масової інформації.
Секретаріат також забезпечує деякі форми правової
допомоги у процесі врегулювання спорів і консультує
уряди країн, які прагнуть стати членами СОТ.
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Прийняття рішень
У СОТ практикується прийняття рішень на підставі
консенсусу, хоча де-юре передбачено голосування.
Тлумачення положень угод стосовно товарів, послуг,
ТРІПС,
звільнення
від
узятих
зобов’язань
приймаються 3/4 голосів
Виправлення, що не стосуються прав і обов’язків
учасників, а також прийняття нових членів
потребують 2/3 голосів (на практиці, як правило,
консенсусом).
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Механізм
врегулювання спорів
Угода про правила і процедури врегулювання спорів
передбачає створення системи, в якій країни могли б
врегулювати свої розходження під час консультацій.
Якщо це не вдається, вони можуть діяти за чіткою
поетапною процедурою, яка передбачає можливість
рішення питань групою експертів і дає змогу подавати
апеляцію на дані рішення з відповідним правовим
обґрунтуванням.
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Виконання рішень
групи експертів

14

• Приведення у відповідність.
• Компенсація.
• Припинення дії поступок. Орган з питань врегулювання
спорів за можливості видає повноваження на припинення
дії поступок у тих секторах ГАТТ, ГАТС і ТРІПС, де було
виявлено факти порушень. Лише у виняткових випадках
відбувається припинення діє поступок відносно інших угод
(наприклад, встановлення вищих тарифів на товари країнипорушниці Угод ГАТС чи ТРІПС).
• І компенсація, і припинення дії поступок є тимчасовим
заходом. Остаточною вимогою до країни-порушниці є
обов’язковість виконання рекомендацій.
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Антидемпінговий
процес

15

Антидемпінговий процес складається з двох стадій:
• антидемпінгової процедури;
• антидемпінгового розслідування.
Власне антидемпінгове розслідування відбувається у три
етапи, а саме:
• Порушення розслідування;
• Проведення розслідування;
• Завершення розслідування через застосування (або ні)
остаточних антидемпінгових заходів на підставі даних
цього розслідування.
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Учасники розслідування
• Заявник – національний товаровиробник країниімпортера. Іноді на боці заявника виступають
користувачі його товару. За надзвичайних обставин
заявником може бути орган виконавчої влади
країни-імпортера
• Відповідач – імпортер, експортер, виробник
товару країни-експортера, країни походження або
країни-посередника, та/або компетентні органи
країни-експортера, країни походження або країнипосередника
• Орган, уповноважений законодавством країниімпортера здійснювати будь-яке антидемпінгове розслідування.
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17

Механізм зміни
тарифних зобов’язань
• Договірна сторона, яка бажає змінити або відкликати
поступку, повинна:
• провести переговори зі сторонами, які мають
першочергові переговорні права, тобто з країнами, з
якими поступку було узгоджено в рамках двосторонніх
переговорів за відповідною тарифною лінією згідно з
інформацією з Розкладу тарифних зобов’язань, а також з
головними постачальниками, тобто з тими країнами,
які спільно зі стороною-заявником є сторонами, що мають
першочергову заінтересованість.
• провести консультації з іншими сторонами, які є суттєво
заінтересованими в поступках.
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Можливі рішення
• Сторони, які мають першочергову заінтересованість, дійшли
згоди, а ті, що є суттєво заінтересованими, дійшли
домовленості. Вносяться зміни до графіка поступок;
• Сторони, які мають першочергову заінтересованість, дійшли
згоди, але ті, що є суттєво заінтересованими, не задоволені.
В такому разі останні мають право відкликати в основному
рівноцінні поступки;
• Сторони не дійшли домовленості. В такому разі, сторона,
яка прагне змінити або скасувати поступки, має право це
зробити. Проте тоді й інші сторони мають право скасувати в
основному рівноцінні поступки.
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Функції Центру
обробки запитів

19

• Отримання, обробка та обмін інформацією з членами СОТ і
Секретаріатом СОТ;
• Обробка запитів і нотифікацій від членів СОТ, надання звітів
і нотифікацій членам СОТ у зв’язку зі змінами в
торговельному режимі України;
• Надання інформації про СОТ заінтересованим сторонам в
Україні;
• Координація членства України в міжнародних організаціях;
• Аналіз міжнародних торговельних угод;
• Координація заходів, спрямованих на отримання, обробку та
обмін інформацією у сфері міжнародних економічних
відносин і торгівлі;
• Виконання інших заходів відповідно до договорів
ГАТТ/СОТ.
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Роль бізнес-асоціацій
у структурі СОТ
• Вплив на майбутні домовленості / зобов’язання в
системі багатосторонніх торговельних переговорів, яка
може дати змогу краще захистити бізнес-інтереси
національних виробників у країни та за її межами в
подальшому
Шлях передачі інформації щодо потреб бізнесу –
через національні органи виконавчої влади;
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Роль бізнес-асоціацій
у структурі СОТ
• Вплив на переговори, які тривають у робочих групах,
при приєднанні до СОТ інших країн. Для України це є
особливо важливим, оскільки вона є однією з
небагатьох країн світу, для якої все ще важливу роль
відіграє торгівля із країнами – не-членами СОТ. Це
відбувається
насамперед
завдяки
значному
товарообігу з Росією, яка на сьогодні веде переговори
із СОТ.
Шлях передачі інформації щодо потреб бізнесу –
через національні органи виконавчої влади;
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Роль бізнес-асоціацій
у структурі СОТ
• Сприяння захисту інтересів національних виробників
на внутрішньому та зовнішньому ринках за допомоги
«третьої незалежної площадки» (перші дві – це
рішення торговельних спорів безпосередньо в країнах
– учасницях спорів).
Шлях передачі інформації щодо потреб бізнесу –
через національні органи виконавчої влади, сприяння
роботі експертів Органу з питань врегулювання спорів.
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Роль бізнес-асоціацій
у структурі СОТ
• Сприяння захисту інтересів національних виробників
на внутрішньому ринку, в тому числі за рахунок
активного використання механізмів торговельного
захисту проти недобросовісної конкуренції або в разі
швидкого зростання імпорту.
• Шлях передачі інформації щодо інтересів бізнесу –
через виробників до національного органу виконавчої
влади, який провадить відповідне розслідування;
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Роль бізнес-асоціацій
у структурі СОТ
• Аналітична підтримка виробників, у тому числі
отримання інформації щодо особливостей тих чи
інших аспектів торговельного режиму країни – члена
СОТ через Центр обробки запитів.
Шлях передачі інформації – безпосереднє або через
виробників звернення до Центру.
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Додаток 3

Конфедерація
промисловців Литви

К

онфедерація промисловців Литви є самостійною
та незалежною від органів
державної влади, відомств і
політичних партій асоціацією,
яка на добровільних засадах
об’єднує великі, середні та малі
підприємства різних галузей
та регіонів Литви. До складу
Конфедерації також входить
ряд
інших
асоційованих
структур. На сьогоднішній
день Конфедерація об’єднує
2800
великих
і
малих
підприємств, 35 галузевих і 8
регіональних асоціацій.
Метою створення Конфедерації є забезпечення її членам
найбільш сприятливих умов
для самостійного розвитку і
розширення діяльності.
Основні цілі й завдання
Конфедерації – домагатися
поліпшення умов ведення
бізнесу, надавати членам
Конфедерації
необхідну
допомогу й інші послуги
з ведення, розширення та
розвитку господарської і комерційної діяльності, представляти інтереси членів
Конфедерації у відносинах
з
органами
державної
влади, громадськими, мі-

жнародними та іншими організаціями й особами.
Для здійснення своїх цілей
і завдань Конфедерація виконує наступні функції:
• на засадах доброї волі та
взаєморозуміння
координує, представляє й захищає
права своїх членів і їхні
законні інтереси у відносинах з органами державної
влади,
самоврядування,
громадськими й міжнародними
організаціями
з
усіх питань, пов’язаних з
господарською, комерційною, соціальною та політичною діяльністю;
• заохочує розвиток господарської
і комерційної
діяльності у всіх сферах
бізнесу, а також створення
нових робочих місць;
• координує діяльність своїх
членів щодо формування
загальної стратегії їхнього
розвитку й міжнародного
економічного та соціального
співробітництва, представляє їх в установах Литви,
інших країн і міжнародних
організацій, чия діяльність
пов’язана з діяльністю членів Конфедерації;
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• вносить пропозиції Парламенту Литовської Республіки, Уряду й іншим державним
установам
щодо
політики розвитку бізнесу в
різних галузях господарства,
затвердженню й удосконаленню пов’язаних із цим
нормативно-правових актів;
• надає
консультації
та
послуги з питань розвитку,
підтримки й заохочення
бізнесу, а також інформує
литовських і іноземних підприємців про діяльності
членів Конфедерації, послугу, що надаються, тощо.
• представляє
інтереси
членів Конфедерації на
виставках, конференціях і
інших заходах, пов’язаних
з діяльністю Конфедерації;
• представляє і захищає права
своїх членів у трудовій та
соціальній сферах;
• формує позитивну громадську думку про Конфедерацію та її членів;
• проводить семінари, розробляє
та
поширює
інформаційні бюлетені, рекламні проспекти, каталоги
й інші видання з питань
діяльності Конфедерації та
її членів;
• збирає й накопичує інформацію
про
діяльність
аналогічних структур і господарських суб’єктів, умови
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їхньої праці, процедури
та специфічні умови, й
інформує про це членів
Конфедерації;
• займається
перекваліфікацією та підвищенням кваліфікації
співробітників
членів Конфедерації;
• підтримує
взаємини
із
друкованими виданнями,
радіо, телебаченням та іншими засобами масової інформації для популяризації діяльності Конфедерації
та роз’яснення її цілей;
• формує позитивну громадську думку про Конфедерацію та її членів.
До складу Конфедерації
входять чотири великих департаменти:
• департамент економіки і
фінансів;
• департамент
зовнішніх
зв’язків;
• департамент
соціальної
політики і права у сфері
бізнесу;
• департамент комунікацій.
Конфедерація промисловців Литви тісно співпрацює
з міжнародними організаціями, членом яких є:
• BUSINESSEUROPE
(Європейська конфедерація
бізнесу)
www.businesseurope.eu;
• ICIE

Міжнародний конгрес
промисловців і підприємців
www.mkpp.ru;
• IOE
Міжнародний союз
роботодавців
www.ioe-emp.org;
• ILO
Міжнародна організація
праці
www.ilo.org.
А
також
з
іншими
міжнародними організаціями, серед яких:
• Директорати Єврокомісії;
• EcoSoc
Економічний і соціальний
комітет Європейського
співтовариства;
• TAIEX
Програма технічної
допомоги;
• EFTA
Європейська зона вільної
торгівлі;
• WTO
Світова організація
торгівлі;
• CIM
Centrum für Internationale
Migration und Entwicklung;
• PHARE
Програма допомоги
країнам Центральної та
Східної Європи;
• CBSC
Рада країн
Балтійського моря.

Конфедерація промисловців Литви має своїх представників у:
• NATO IAG – Група
радників у сфері
промисловості;
• BCCA/BAC – Асоціація
торговельних палат держав
Балтійського моря.
BUSINESSEUROPE: союз
конфедерацій промисловців
і роботодавців Європи, який
наступного року відзначатиме
50-річчя. Об’єднує 39 національних конфедерацій бізнесу та промисловості Європи
і представляє понад 20
мільйонів підприємств із 33
країн.
Інтереси литовської промисловості в businesseurope
представляє Конфедерація.
Businesseurope працює для
досягнення таких цілей:
• Реалізація реформ, що
заохочують
економічне
зростання і створення нових робочих місць;
• Повна інтеграція Європейського ринку;
• Забезпечення ефективного
управління в ЄС;
• Боротьба з національним
протекціонізмом;
• Використання переваг розширення ЄС;
• Реформування соціальної
системи Європи.
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Вероніка Мовчан,
директор з наукової роботи
Інституту економічних досліджень
та політичних консультацій

Д

ослідницькі інтереси у
сфері макроекономічного
аналізу та прогнозування,
міжнародної торгівлі та торговельної політики.
Стажувалася у Стенфордському університеті (США)
та
Німецькому
інституті
економічних
досліджень
у
Берліні
(DIW-Berlin),
Німеччина. Працювала у
Гарвардському інституті міжнародних досліджень (Київ)

та Місії Світового банку в
Києві. Освіту отримала в
Національному університеті
«Києво-Могилянська
академія» / EERC (ступінь магістра економіки, диплом із
відзнакою).
Закінчила аспірантуру при
Національному університеті
«Києво-Могилянська Академія»
за
спеціальністю
«Економіко-математичне
моделювання».

Юридична фірма
«Василь Кісіль і Партнери»

О

дна з провідних юридичних фірм в Україні,
яка має бездоганну репутацію,
унікальний досвід і надає
клієнтам послуги найвищої
якості. Заснована 1992 року,
фірма сформувала команду
талановитих фахівців, до
складу якої увійшли 65 досвідчених
кваліфікованих
юристів, які неухильно дотримуються
міжнародних
професійних
та
етичних
стандартів.
Юридична фірма «Василь
Кісіль і Партнери» надає юридичну підтримку крупним
українським компаніям, а
також міжнародним кор102

пораціям, які здійснюють
свою діяльність в Україні.
Спеціалізація фірми охоплює широке коло питань,
які потребують зважених рішень, значного досвіду та
особистої уваги партнерів, що
працюють разом із командою
визнаних професіоналів.
Згідно з Chambers Europe 2008: General Business
Law: ЮФ «Василь Кісіль і
Партнери» – «це одна з найдосвідченіших
юридичних
фірм України, яка відома наданням всебічної юридичної
підтримки та раціонального,
добре збалансованого обслуговування».

Інститут власності і свободи – український незалежний
непартійний неприбутковий аналітичний центр (think tank),
що був заснований і офіційно зареєстрований у Києві на
початку 2008 року.
Місія Інституту власності і свободи – сприяти становленню
демократичного ринкового суспільства на засадах безумовного гарантування недоторканності приватної власності й
особистої волі.
Ефективність і фаховість проектів Інституту власності і
свободи базується на досвіді співробітників та сфокусовано на
таких напрямах:
• співробітництво з бізнес-асоціаціями малого і середнього
бізнесу в напрямі створення кращого бізнес-середовища
(попередні проекти з розробки Доктрини Приватної
Ініціативи, Послання від бізнесу до державної влади,
моніторинги виконання національного законодавства в
сфері малого і середнього бізнесу, розробка пропозицій в
галузі державної та муніципальної політики щодо малого
і середнього бізнесу, їх публічне обговорення та спільне з
бізнес-сектором просування, активна участь у формуванні
і просуванні ідей та норм регуляторної політики, політики
ліцензування та технічного регулювання, розробка низки
законів України щодо підтримки малого бізнесу, і багато
іншого);
• проекти з розвитку public-private partnership;
• проекти з прискорення євроінтеграції України;
• публічне просування ідей свободи.
01133, м. Київ, пров. Лабораторний 1, оф. 290
тел.: (+38 044) 495-7859; 229-5997
office@pfi.org.ua
www.pfi.org.ua
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Членство України у СОТ:
нові можливості та виклики
для бізнес-асоціацій
Школа професійної освіти для бізнес-асоціацій.
Модуль G: бізнес-асоціації та СОТ
Дмитро Вадимович Ляпін
Вероніка Миколаївна Мовчан
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