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СОТ - єдина міжнародна організація, де 

ведуться переговори між країнами щодо 

правил міжнародної торгівлі 



Головна амбіція СОТ - забезпечити 

більш передбачуваний, вільний рух 

торговельних потоків без надмірних 

перешкод

Рішення приймаються консенсусом



СОТ - багатостороння торговельна система, яка 

охоплює: 

торгівлю товарами

торгівлю послугами

інтелектуальну власність в аспекті 

торговельних прав

N.B. В СОТ є ряд угод з обмеженою кількістю 

учасників ( plurilateral agreements, e.g. GPA)



Основні принципи багатосторонньої 

торгівлі (СОТ):

 Режим найбільшого сприяння (РНС, MFN)

 Національний режим (НР, NT)

 Заборона кількісних обмежень (QR),  проте у с/г –

TRQ допускаються

 Тарифні поступки (tariff concession) = зв’язування 

тарифів (bindings)

 Спеціальні зобов’язання для послуг (specific 

commitments)

 Прозорість та передбачуваність ( transparency and 

predictability)



СОТ – структура. Участь беруть всі члени 

організації



Преференційна торгівля

 Відхилення від юрисдикції СОТ - Ст. XXIV ГАТТ-1994

 Регіональні торговельні блоки та угоди, зони вільної 

торгівлі, митні союзи, економічні союзи, спільні ринки 

 Спеціальні преференційні режими: Генеральні 

система преференцій (GSP), автономні преференції 

(ATP) 



Україна в СОТ 

Пакет документів України:

https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/
ukraine_e.htm

 52 протоколи за результатами двосторонніх 
переговорів

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

https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/ukraine_e.htm


Україна в СОТ: права

Україна має право на:

недискримінаційний режим в торгівлі: РНС 

(MFN) та національний режим (NT)

прозорість та передбачуваність заходів інших 

урядів в торгівлі (нотифікації та запити)

врегулювання торговельних суперечок в разі 

недотримання положень угод СОТ



Україна в СОТ: права

Головне право України в СОТ:

брати участь у всіх торговельних переговорах,

які ведуться країнами – членами в СОТ, таким

чином впливати та писати правила

багатосторонньої системи



Прозорість та передбачуваність: ПВЗВТ

Розділ IV. Торгівля і питання пов”язані з 

торгівлею  Глава 12 Прозорість

Стаття 282 Цілі та сфера застосування

1. Усвідомлюючи той вплив, який законодавче 

поле кожної з них може мати на торгівлю між ними, 

Сторони створюють та підтримують ефективне 

та передбачуване законодавче середовище для 

суб’єктів господарської діяльності, що займаються 

бізнесом на своїй території, особливо для малих, 

при цьому належним чином враховуючи вимоги 

правової визначеності та пропорційності…



Прозорість та передбачуваність: ПВЗВТ

ВАЖЛИВО! 

Сторони мають забезпечити :

Завчасну публікацію заходів

Передбачити достатній час між публікацією 

заходу та набранням чинності 

Можлівість консультацій

Врахування коментарів сторін



Дякую !
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