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АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена висвітленню розвитку нетарифно-
го регулювання зовнішньоекономічних відносин України після на-
буття членства в СОТ. У статті проаналізовано нетарифні обме-
ження зовнішньої торгівлі України та висвітлено проблеми й
перспективи розвитку національного нетарифного регулювання
зовнішньоторговельних відносин України як повноправного члена
СОТ.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: нетарифне регулювання, Світова організація
торгівлі, кількісні обмеження, антидемпінгові заходи, компенсацій-
ні заходи, спеціальні заходи, технічні бар’єри, субсидії.

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена освещению развития нетариф-
ного регулирования внешнеэкономических отношений Украины
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после вступления в ВТО. В статье проанализированы нетариф-
ные ограничения внешней торговли Украины и отражены пробле-
мы и перспективы развития национального нетарифного регули-
рования внешнеторговых отношений Украины как полноправного
члена ВТО.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нетарифное регулирование, Всемирная тор-
говоя организация, количественные ограничения, антидемпинго-
вые меры, компенсационные меры, специальные меры, техничес-
кие барьеры, субсидии.

ANNOTATION. The article is devoted to the developments in non-tariff
regulation of foreign trade and economic relations of Ukraine upon
accession to the WTO. Key non-tariff measures and restrictions as to
foreign trade are analyzed; and issues and prospects for the
development of national non-tariff regulation of Ukraine as the WTO
member are highlighted.
KEY WORDS: non-tariff measures, World trade organization,
quantitative restrictions, anti-dumping measures, countervailing mea-
sures, safeguard measures, technical barriers, subsidies.

Постановка проблеми. Сучасний механізм регулювання зов-
нішньої торгівлі є комплексом взаємодоповнюючих захисних за-
ходів, серед яких є традиційні та порівняно нові, припустимі й
неприпустимі з точки зору міжнародно-правових норм. Як свід-
чить міжнародна практика, одним із важливих напрямів регулю-
вання зовнішньої торгівлі є нетарифні методи, роль яких у зага-
льному обсязі регулюючих інструментів постійно зростає. В
Україні вже напрацьовано певний арсенал інструментів регулю-
вання зовнішньоторговельних відносин з іншими країнами. Вод-
ночас приєднання до СОТ ставить нові завдання із вдосконален-
ня торгової політики України. Це пов’язано з тим, що членство в
СОТ певною мірою обмежує можливості досягнення цілей еко-
номічної політики внаслідок скорочення спектра інструментів
торгової політики, які раніше були виключно компетенцією наці-
ональних урядів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних
науковців механізм нетарифного регулювання в Україні дослі-
джували О. Гребельник, Н. Горін, Д. Лукяненко, Н. Науменко, Н.
Ткаченко, В. Голубєва, О.В. Макаринська, Т. Циганкова та багато
ін. Також проводився детальний аналіз протекціоністських захо-
дів міжнародними організаціями, зокрема, СОТ, ООН, ЄС, ОЕСР
та іншими. Разом з тим, досі в науковій літературі залишається
недостатньо дослідженим питання перспектив розвитку нетари-



Формування ринкової економіки. 2012. № 27

264

фного регулювання зовнішньої торгівлі України після вступу до
СОТ у рамках правил цієї багатосторонньої торгової системи.

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження те-
оретичних і практичних аспектів розвитку державного механізму
нетарифного регулювання зовнішньоторговельних відносин
України та напрями його вдосконалення з огляду на набуття
членства в СОТ.

Основні результати дослідження. За останнє десятиріччя
ХХ ст. система регулювання зовнішньоекономічної діяльності
України значно трансформувалася. У процесі формування чинно-
го торговельного режиму в Україні можна виділити чотири осно-
вні етапи: автономної розробки торговельної політики країни
(1991-1994); початкової лібералізації (1994—1999); активної лі-
бералізації на засадах правил і принципів СОТ (1999—2008),
проведення торговельної політики у якості повноправного члена
СОТ (з травня 2008). На першому етапі зовнішньоторговельний
режим значною мірою відображав спадок планової економіки і
характеризувався широким використанням обмежувальних захо-
дів (насамперед, через квоти, ліцензування та державну торгів-
лю). Крім того, на внутрішньому ринку широко застосовувався
ціновий контроль та обмеження валютних операцій.

На фоні динамічного розвитку світової торгівлі та виробницт-
ва в 90-х роках минулого століття, цей час для України був пері-
одом значних випробувань, пов’язаних, насамперед, з розбудо-
вою держави та кризовим станом економіки країни. Ситуація
погіршувалася тим, що старі, командно-адміністративні важелі
регулювання економіки не виправдовували себе, а досвіду засто-
сування інших не було. В першу чергу це стосувалося сфери
міжнародної економічної діяльності та захисту національних
економічних інтересів, що було обумовлено існуванням у Радян-
ському Союзі монополії на зовнішню торгівлю, а з 1973 р. моно-
полії на зовнішню торгівлю та інші види зовнішньоекономічної
діяльності. Тому система регулювання міжнародної економічної
діяльності України і, зокрема, зовнішньої торгівлі створювалась
за моделями країн з різним рівнем економічного розвитку, струк-
турою економіки, національними економічними пріоритетами, а
на практиці реалізовувалась методом проб і помилок.

На початку 90-х років негативний вплив на формування внут-
рішнього ринку та подальший соціально-економічний розвиток
мала тарифна політика. Єдиний митний тариф України, прийня-
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тий 11 січня 1993 року, по більшості тарифних позицій передба-
чав ставки мита на рівні 0—10 %. Лише дуже незначна частина
товарних позицій була об’єктом більш високих ставок ми-
та — 15—30 %, а максимальний рівень митного обкладання пе-
редбачався для алкоголю і тютюнових виробів — 50 %. Серед-
ньозважена ставка імпортного мита була на порядок нижче, ніж у
розвинутих країн світу. Водночас, існував жорсткий контроль
номенклатури товарів, що могли експортуватися суб’єктами під-
приємницької діяльності. Майже 70 % обсягу товарного експорту
з України наприкінці 1993 року підпадало під дію законодавчих
актів, які обмежували вільний товарообмін, особливо експорт.
Прорахунки в зовнішньоекономічній політиці, призвели до втра-
ти традиційних ринків збуту в країнах Східної Європи, Азії та
Африки. За експертними оцінками спад виробництва впродовж
1991—1994 років більш як на 35 % визначався факторами,
пов’язаними з помилками у зовнішньоекономічній політиці.

Початок наступного етапу розвитку торговельної політики був
ознаменований пакетом реформ 1994 р., який передбачав низку
важливих заходів у сфері макроекономічної стабілізації, лібералі-
зації та приватизації. Але впровадження цього комплексу ре-
форм, зокрема реалізація заходів у сфері торговельної політики,
було непослідовним, із значними коливаннями від адміністрати-
вного регулювання до глибокої лібералізації внутрішнього ринку
та навпаки. Подавши наприкінці 1993 р. заявку на вступ до СОТ,
Україна почала переговори щодо приєднання до системи багатосто-
ронніх торговельних угод. Однак цей процес не був гармонізованим
з необхідними змінами законодавчої бази, і торговельна політика
залишалась автономною та переважно протекціоністською.

Протягом третього періоду, Уряд України започаткував важ-
ливі заходи з лібералізації зовнішньої торгівлі та розширення
можливостей для інтеграції країни в світову економічну систему.
Стратегічними пріоритетами, що визначали напрями вдоскона-
лення торговельної політики країни, були визначені приєднання
до багатосторонньої системи СОТ та інтеграція в ЄС. Протягом
цього етапу відбувалась активна лібералізація зовнішньої торгів-
лі згідно правил і норм багатосторонньої торгової системи та
адаптація законодавчої бази.

Четвертий етап — проведення торговельної політики України
в якості повноправного члена СОТ. Україна офіційно стала 152-м
членом Світової організації торгівлі 2008 року. Слід зазначити,
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що сучасний торговельний режим України є досить ліберальним,
що значною мірою обумовлено завершенням довготривалого та
складного процесу приєднання до СОТ. Тривалі переговори зу-
мовили той факт, що зміни, передбачені в домовленостях про
членство, були впроваджені до фактичного вступу країни в орга-
нізацію. Приєднання до СОТ було потужним стимулом реформу-
вання торговельного режиму, формування прозорої та передба-
чуваної регуляторної політики в сфері зовнішньоторговельних
відносин. Система нетарифного регулювання зовнішньоекономі-
чних відносин була одним із основних напрямків реформування
торговельного режиму України.

Нетарифні обмеження охоплюють будь-які розпорядження
центральних і місцевих органів державної влади, включаючи
методи реалізації законів, постанов і інших нормативних актів
(крім митно-тарифних заходів), які впливають на експорт та ім-
порт товарів, об’єм, товарну структуру зовнішньої торгівлі, ціни
і конкурентоспроможність товарів, створюючи більш жорсткі
умови для товарів іноземного походження, порівняно з товара-
ми національного виробництва або будь-який режим для товарів
різних країн. На сьогодні зовнішньоторговельна політика країн
представлена великою кількістю та великим розмаїттям нетари-
фних методів та інструментів регулювання. В сучасній економі-
чній літературі найбільш вживаною класифікаційною ознакою
нетарифних обмежень є характер впливу, за якою нетарифні
обмеження поділяються на дві групи: заходи економічного ха-
рактеру (антидемпінгові заходи, податки, заходи валютного і
фінансового характеру) та заходи адміністративного характеру
(заборона імпорту, кількісні обмеження, ліцензування, «добро-
вільне» обмеження експорту). Заходи першої групи діють через
механізми ринку та ведуть до подорожчання відповідно імпорт-
них товарів, а другі — крім ринкових відносин, обмежують до-
ступ імпортних і постачання вітчизняних товарів.

Кількісні обмеження — це адміністративна форма нетарифно-
го державного регулювання торговельного обороту, яка визначає
кількість і номенклатуру товарів, дозволених до експорту або ім-
порту. Кількісні обмеження можуть застосовуватися за рішенням
уряду однієї країни або на основі міжнародних угод, що коорди-
нують торгівлю певним товаром. До них належать квотування
(контингентування), ліцензування та добровільне обмеження екс-
порту/імпорту.



Формування ринкової економіки. 2012. № 27

267

Під ліцензування та квотування підпадають ті групи товарів,
експорт або імпорт яких впливає на економічну та державну без-
пеку країни (сировина, паливно-енергетичні ресурси, валютні
цінності, наркотичні речовини тощо). Найпоширенішою формою
кількісних обмежень є квота. Квота — кількісний нетарифний за-
хід обмеження експорту або імпорту товару певною кількістю
або сумою на певний інтервал часу.

За спрямуванням дій квоти, відповідно до ст. 1 Закону Украї-
ни «Про зовнішньоекономічну діяльність» поділяються на [1]:
експортні, що вводяться або відповідно до міжнародних стабілі-
заційних угод, що встановлюють частку кожної країни в загаль-
ному експорті певного товару, або урядом країни для запобігання
вивезенню товарів, дефіцитних на внутрішньому ринку, та імпо-
ртні, які вводяться національним урядом для захисту місцевих
виробників, досягнення збалансованості торговельного балансу,
регулювання попиту і пропозиції на внутрішньому ринку, а та-
кож у відповідь на дискримінаційну торговельну політику інших
держав.

За охопленням квоти поділяються на: глобальні, що встанов-
люються на імпорт або експорт певного товару на певний період
часу, незалежно, з якої країни він імпортується або в яку країну
він експортується; групові, які встановлюють обсяг увезення (ви-
везення) товару в певну групу країн; та індивідуальні, тобто коли
в рамках глобальної квоти встановлюється квота кожної країни,
що експортує або імпортує товар. Такі квоти вводяться, зазвичай,
на основі двохсторонніх угод, що дають основні переваги в екс-
порті або імпорті товару тим країнам, з якими є взаємні політич-
ні, економічні та інші інтереси. Найчастіше індивідуальні квоти
(контингенти) бувають сезонними, тобто вводяться на певний
період часу, коли внутрішній ринок найбільше потребує держав-
ного захисту. Зазвичай це осінні місяці, коли відбувається реалі-
зація сільськогосподарської продукції нового врожаю.

Квотування здійснюється шляхом встановлення режиму вида-
чі індивідуальних ліцензій (ліцензування), причому загальний
обсяг експорту (імпорту) за цими ліцензіями не має перевищува-
ти обсягу встановленої квоти, (коли держава видає ліцензії на
експорт або імпорт обмеженого обсягу продукції і одночасно за-
бороняє неліцензовану торгівлю). Для кожного виду товару може
встановлюватися тільки один вид квот, відповідно до ст. 16 Зако-
ну України «Про зовнішньоекономічну діяльність».
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Ліцензування експорту (імпорту) товарів здійснюється у фор-
мі автоматичного або неавтоматичного ліцензування. Автомати-
чне ліцензування визначається як комплекс адміністративних дій
органу виконавчої влади з питань економічної політики з надання
суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності дозволу на здійснення
протягом визначеного періоду експорту (імпорту) товарів, щодо
яких не встановлюються квоти (кількісні або інші обмеження).
Автоматичне ліцензування експорту (імпорту) як адміністратив-
на процедура з оформлення та видачі ліцензії не справляє обме-
жувального впливу на товари, експорт (імпорт) яких підлягає лі-
цензуванню.

Неавтоматичне ліцензування визначається як комплекс адмі-
ністративних дій органу виконавчої влади з питань економічної
політики з надання суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності до-
зволу на здійснення протягом визначеного періоду експорту (ім-
порту) товарів, щодо яких встановлюються певні квоти (кількісні
або інші обмеження). Неавтоматичне ліцензування експорту (ім-
порту) як адміністративна процедура з оформлення та видачі лі-
цензії використовується в разі встановлення квот (кількісних або
інших обмежень) на експорт (імпорт) товарів. За кількістю мож-
ливих операцій, які можна здійснити, ліцензії поділяються на:
відкриті (індивідуальні), генеральні та разові (індивідуальні).

В Україні кількісні обмеження застосовуються на недискри-
мінаційній основі, тобто ніякі заборони чи обмеження не засто-
совуються щодо імпорту будь-якого товару на територію країни
чи щодо експорту будь-якого товару, призначеного для території
будь-якої держави (якщо тільки імпорт аналогічного товару з
усіх третіх держав в Україну або експорт до всіх третіх держав є
забороненим чи обмеженим, наприклад за результатами антиде-
мпінгових розслідувань). Рішення про застосування режиму лі-
цензування експорту (імпорту) товарів, у тому числі встановлен-
ня квот (кількісних або інших обмежень), приймається Кабінетом
Міністрів України з визначенням переліку конкретних товарів,
експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню, періоду дії ліцен-
зування та кількісних або інших обмежень щодо кожного товару.
У разі застосування захисних заходів щодо захисту вітчизняного
товаровиробника рішення про запровадження режиму ліцензу-
вання приймається Міжвідомчою комісією з міжнародної торгів-
лі. Стосовно кожного виду товару може встановлюватися лише
один вид ліцензії. Вони видаються Міністерством економічного
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розвитку та торгівлі України, а також у межах наданих ним пов-
новажень — відповідним республіканським органом Автономної
Республіки Крим, структурним підрозділом обласної, Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій.

Згідно закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» введен-
ня кількісних обмежень на імпорт можливе у разі [1]: різкого по-
гіршення стану платіжного балансу та зовнішніх платежів (якщо
інші заходи є неефективними); різкого скорочення або мінімаль-
ного розміру золотовалютних резервів; необхідності забезпечен-
ня захисту життя, здоров’я людини, тварин або рослин, громад-
ської моралі, навколишнього природного середовища, національ-
ного багатства художнього, історичного або археологічного зна-
чення або захисту прав інтелектуальної власності; а також відпо-
відно до вимог державної безпеки; імпорту золота та срібла, крім
банківських металів; необхідності застосування заходів щодо за-
хисту вітчизняного товаровиробника у випадках зростання імпо-
рту в Україну, що завдає значної шкоди або загрожує завданням
значної шкоди національному товаровиробнику подібного товару
або безпосередньо конкуруючого товару (таке ліцензування має
тимчасовий характер і застосовується на строк, який дає змогу не
допустити завдання значної шкоди або компенсувати завдану
значну шкоду національному товаровиробнику і дає йому мож-
ливість відновити його прибутковість); необхідності забезпечен-
ня захисту патентів, торгових марок та авторських прав; або не-
обхідності забезпечення виконання міжнародних договорів
України. Система кількісних обмежень імпорту в Україні відпо-
відає вимогам СОТ, згідно правил якої заборона на імпорт може
встановлюватись у виняткових випадках з метою захисту життя
та здоров’я людей, тварин або рослин у відповідності зі Статтею
XX (b) ГАТТ 1994 року.

Перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуван-
ню, та обсяги квот визначаються щорічно відповідною постано-
вою Кабінету Міністрів України. На 2011 рік — це Постанова
КМУ від 22 грудня 2010 року № 1183 «Про затвердження перелі-
ків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та
квот на 2011 рік». Так, кількісні обмеження в основному встано-
влюються за результатами антидемпінгових, компенсаційних і
спеціальних розслідувань, що проводяться Міжвідомчою комісі-
єю з міжнародної торгівлі України. Ліцензуванню ж підлягають
експорт срібла, золота та відходів або брухту дорогоцінних мета-
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лів, експорт та імпорт фарб друкарських, некрейдованого паперу
з водяними знаками, оптичного полікарбонату для виробництва
дисків, озоноруйнівних речовин, а також продуктів і перелік то-
варів, які можуть містити озоноруйнівні речовини (крім товарів,
що перевозяться у контейнерах з особистим майном), імпорт
м’яса та їстівних субпродуктів свійської птиці, сала без пісних
частин, свинячого жиру і жиру свійської птиці, інсектицидів, фу-
нгіцидів, гербіцидів, засобів, що запобігають проростанню па-
ростків, та регуляторів росту рослин, родентицидів (крім ветери-
нарних лікарських засобів), а також аналогічні їм засоби (крім
дезінфекційних засобів), експорт товарів із вмістом легованих
чорних металів, кольорових металів і їх сплавів, імпорт товарів з
Республіки Македонія підлягає ліцензуванню у 2011 році в рам-
ках тарифної квоти відповідно до положень Угоди про вільну то-
ргівлю між Україною та Республікою Македонія, експорт сирої
нафти українського походження, природного газу у газоподібно-
му стані українського походження [2]. Водночас в останні роки
майже кожного року вводилися квоти на експорт зернових для
захисту внутрішнього ринку.

Важливим для всіх країн інструментом торговельної політики
та стимулювання національного експорту є надання державних
субсидій. У процесі вступу до СОТ, Україна прийняла зо-
бов’язання не застосовувати заходи із субсидування експорту. Це
зобов’язання охоплює субсидії, що надаються на всіх рівнях вла-
ди, і які залежать, за законом або фактично, від експортних пока-
зників та включають (але не обмежуються ними) будь-які подібні
субсидії в суднобудівельній та автомобільній галузях. Щодо про-
грам внутрішньої підтримки промисловості в рамках спеціальних
економічних зон, територій пріоритетного розвитку, технологіч-
них парків, а також конкретних галузевих програм для рибної
промисловості, суднобудування, виробництва автомобілів, літа-
кобудування, космічної промисловості, вугледобувної промисло-
вості та видавництва (книжок) — вони були приведені у відпові-
дність із вимогами СОТ.

Треба зазначити, що за результатами переговорного процесу
Україна закріпила за собою можливість здійснювати заходи з
внутрішньої підтримки сільського господарства у розмірі 3,043
млрд грн, тобто заплановані заходи, віднесені до «жовтої скринь-
ки», можна буде використовувати. Якщо порівняти обсяги під-
тримки сільського господарства з країнами ОЕСР, то можна за-
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значити, що обсяги підтримки у 2004 році становили в Новій Зе-
ландії — 2 % від загального виробництва, Австралії — 4 %,
США — 18 %, а наприклад, у Японії — 56 %, Норвегії та Швей-
царії — по 68 %. Для українського сільськогосподарського виро-
бництва цей показник становив 3,5 %, але є підстави стверджува-
ти, що з поліпшенням ситуації в економіці країни частка дер-
жавної підтримки у сільськогосподарському виробництві буде
зростати [11].

Важливим кроком на шляху до рівноправності у торговельних
відносинах з країнами ЄС стосовно антидемпінгових розсліду-
вань стало набуття 30 грудня 2005 року чинності Регламенту
№ 2117/2005, яким Україну вилучено з переліку «країн з перехід-
ною економікою» та визнано повний ринковий статус економіки
України в контексті антидемпінгового законодавства ЄС. До того
часу «нормальна вартість» товару визначалася або шляхом теоре-
тичних розрахунків або за допомогою країни-аналогу. Викорис-
тання такої методики призводило до несправедливого визначення
«нормальної вартості» товару, та як наслідок встановлення зави-
щеного антидемпінгового мита. Сполучені Штати Америки та-
кож визнали Україну країною з ринковою економікою (на почат-
ку 2006 року).

З метою захисту інтересів національних товаровиробників на
зовнішніх ринках в рамках антидемпінгових, спеціальних захис-
них та компенсаційних розслідувань, які проводяться щодо
української продукції 7 червня 2006 року Кабінетом Міністрів
України прийнято постанову № 801 «Про затвердження Порядку
здійснення захисту інтересів українських товаровиробників під
час проведення іноземними державами, їх економічними або ми-
тними об’єднаннями антидемпінгових, спеціальних захисних або
компенсаційних розслідувань щодо імпорту товарів українського
походження». Постанова спрямована на забезпечення більш ефе-
ктивної координації дій органів виконавчої влади, які відповіда-
льні за реалізацію державної політики у відповідній галузі (сфе-
рі), з українськими підприємствами-виробниками продукції та
захист інтересів українських товаровиробників на зовнішніх рин-
ках в рамках антидемпінгових, спеціальних захисних та компен-
саційних розслідувань, які проводяться щодо української про-
дукції [3].

Загалом з 1991 по 2011 роки проти товарів походженням з
України порушено близько півтори сотні розслідувань, більшість
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з яких (близько 100) — антидемпінгові. Станом на травень 2011 ро-
ку щодо товарів походженням з України діє 29 обмежувальних
заходів (27 — антидемпінгові та 2 — спеціальні захисні), насам-
перед щодо українського прокату, труб безшовних та зварних,
сталевих канатів та тросів, нітрату амонію (аміачної селітри), ка-
рбаміду тощо. Розпочато 6 переглядів остаточних антидемпінго-
вих заходів, за результатами яких дія відповідних заходів може
бути подовжена [10].

Водночас, Україна почала проводити розслідування лише з
1998 року, коли було прийнято Антидемпінговий кодекс: три за-
кони — «Про захист національного товаровиробника від демпін-
гового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від
субсидованого імпорту» та «Про застосування спеціальних захо-
дів щодо імпорту в Україну». Згідно кодексу проведення розслі-
дувань здійснюється органами виконавчої влади — Міністерст-
вом економічного розвитку та торгівлі України, Державною
митною службою України, а також Міжвідомчою комісією з
міжнародної торгівлі. Остання організовує та контролює їх вико-
нання, вирішує питання про порушення розслідування, приймає
рішення щодо наявності демпінгу та шкоди, а також про наяв-
ність причинно-наслідкового зв’язку між таким імпортом та
шкодою, вирішує питання та затверджує остаточне рішення щодо
застосування відповідних заходів.

З 1998 року Україною проведено близько 40 розслідувань. То-
вари, проти імпорту яких проводились розслідування та було
встановлено захисні заходи, включають побутова холодильна та
морозильна техніка, полотна трикотажні, електричні лампи роз-
жарювання, листи азбестоцементні (шифер), плити деревоволок-
нисті (ДВП), нітрат амонію (аміачна селітра), шприци, труби ста-
леві безшовні обсадні та насосно-компресорні, сірники тощо.
Станом на травень 2011 року діє 20 захисних заходів: 18 остаточ-
них антидемпінгових і 2 спеціальних. Іншими словами, Україна
досить широко застосовує в торгівлі захисні заходи, і спрямовано
їх переважно на товари з країн СНД (насамперед, Російської Фе-
дерації, Республіки Білорусії), а також продукцію з Китаю, Кореї,
Туреччини, Іспанії, Німеччини та ін. [10].

Поряд з кількісними методами істотну роль серед нетарифних
засобів торговельної політики відіграють засоби прихованого
протекціонізму, що є різноманітними бар’єрами, які зводять на
шляху торгівлі органи центральної державної і навіть місцевої
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влади: технічні бар’єри; політика в рамках державних закупівель;
вимоги до вмісту місцевих компонентів; внутрішні податки і збо-
ри. Після набуття членства в СОТ Україна зобов’язалася провес-
ти реформи в сфері технічного регулювання зовнішньої торгівлі.
Наприклад, до 30 грудня 2011 року всі технічні регламенти
України мають використовувати як основу відповідні міжнародні
стандарти. Україна має скоротити перелік товарів, які підлягають
обов’язковій сертифікації і надати у СОТ оновлений перелік та-
ких товарів до 31 січня 2012 року.

В Україні вже здійснено ряд заходів для імплементації Угоди
про технічні бар’єри в зовнішній торгівлі. Прийнято Закони «Про
стандартизацію», «Про підтвердження відповідності», «Про ак-
редитацію органів з оцінки відповідності», «Про стандарти, тех-
нічні регламенти та процедури оцінки відповідності». Крім того,
відбувається скорочення переліку категорій продукції, що підля-
гає обов’язковій сертифікації. Так, Наказом Державного комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої політики
«Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає
обов’язковій сертифікації в Україні», скасовано обов’язкову сер-
тифікацію 12 груп харчових продуктів. Станом на 24 жовтня
2010 року в Україні прийнято 30 технічних регламентів. Темпи
прийняття технічних регламентів відстають від запланованих. За
інформацією Держспоживстандарту, відповідно до Загальнодер-
жавної програми розробки технічних регламентів, на 2010 р. в
Україні було заплановано прийняти 23 регламенти. Проте Кабі-
нет Міністрів України затвердив лише 2 регламенти; 6 проектів
внесені на розгляд і супроводжуються в Кабінеті Міністрів
України; 10 проектів технічних регламентів узгоджуються із за-
цікавленими центральними органами виконавчої влади; і ще для
5 технічних регламентів перші редакції розробляються в центра-
льних органах виконавчої влади у сфері технічного регулюван-
ня [9].

На сьогодні в Україні налічується 27 354 стандарти. Гармоні-
зовано з міжнародними та європейськими 6809 національних
стандартів, з них 293 стандарти було затверджено до 2001 року,
457 — протягом 2001 року, 340 — у 2002 році, 517 — у 2003 ро-
ці, 596 — у 2004 році, 900 — у 2005 році, 628 — у 2006 році,
935 — у 2007 році, 1052 стандарти та 5 змін до них — у 2008 році,
911 стандартів і 5 змін до них — у 2009 році. Відповідно до за-
вдання, визначеного Державною програмою стандартизації на
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2006—2010 роки, у 2010 році мало бути розроблено 2070 націо-
нальних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європей-
ськими. Насправді ж в цьому році було затверджено 495 таких
стандартів (465 стандартів затверджено Держспоживстандартом і
30 — Мінрегіонбудом), що становить 23,9 % від запланованого.
465 стандартів, затверджених Держспоживстандартом у 2010 ро-
ці, гармонізовані з міжнародними та європейськими.

Починаючи з 2006 р. у рамках Програми перегляду чинних
в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до
1992 року, та приведення їх у відповідність до Угоди про тех-
нічні бар’єри в торгівлі СОТ було скасовано 3501 радянський
стандарт [9]. Отже, наразі реформування системи технічного
регулювання зовнішньої торгівлі в Україні відбувається пові-
льними темпами. Тому для активізації її необхідно створити
систему нагляду за безпекою продукції, здійснити реорганіза-
цію Держспоживстандарту, удосконалити порядок здійснення
процедури призначення органів з оцінки відповідності продук-
ції, послуг вимогам технічних регламентів, прийняти технічні
регламенти, продовжити модернізацію лабораторій. Крім того,
необхідно створити судову систему, здатну швидко, справед-
ливо і прозоро врегульовувати претензії щодо відповідальності
виробника. Як свідчить досвід країн-членів СОТ, запрова-
дження законодавства, інформування громадськості, облад-
нання метрологічної бази, випробувальних лабораторій, під-
тримка роботи інформаційного центру для розгляду запитів від
членів СОТ є досить витратним процесом.

Україна також планує модернізувати свою систему саніта-
рних і фітосанітарних заходів (СФЗ). Як і у випадку технічно-
го регулювання та захисту прав інтелектуальної власності,
ефективне застосування положень Угоди СОТ про санітарні
та фітосанітарні заходи залежить від масштабних інвестицій
для впровадження систем світового класу для охорони здо-
ров’я населення, рослинного і тваринного світу. Гармонізація
санітарних і фітосанітарних заходів з відповідною угодою
СОТ в Україні не є достатньою для забезпечення ефективнос-
ті експорту аграрної продукції. Тому необхідно буде виріши-
ти більш фундаментальні проблеми, такі як законодавче регу-
лювання приватної власності на землю, доступність кредитів і
т. ін. В результаті реформування законодавства у цій сфері,
Україна об’єднала всі існуючі санітарні та фітосанітарні за-
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ходи в три базові закони: Закон «Про ветеринарну медици-
ну», Закон «Про якість та безпеку харчових продуктів і про-
довольчої сировини» та Закон «Про карантин рослин», які
будуть єдиними законами, що регулюватимуть питання СФЗ.
Необхідно відмітити, що Україна є членом Комісії з Кодекс
Аліментаріус (Codex Alimentarius Commission) і Міжнародно-
го епізоотичного бюро (OIE), та що вона набула статусу кон-
трактного члена Міжнародної конвенції про захист рослин
(IPPC). Після вступу до СОТ Україна ґрунтуватиме всі свої
заходи СФЗ на стандартах, директивах та рекомендаціях Ко-
дексу Аліментаріус (Codex Alimentarius Commission), Міжна-
родного епізоотичного бюро (OIE) та Міжнародної конвенції
про захист рослин (IPPC) відповідно до вимог Угоди СФЗ.

З часу вступу до СОТ Україна стала спостерігачем згідно з
Угодою про державні закупівлі та розпочала переговори шляхом
запиту про приєднання до Угоди (згідно взятих на себе зо-
бов’язань — через один рік після вступу). Щодо інших митних
формальностей, то новий Митний кодекс зокрема має на меті
спрощення митних процедур. Класифікація товарів для цілей ми-
тного оформлення буде здійснюватися чітко відповідно до Гар-
монізованого опису товарів та систем кодування Світової органі-
зації торгівлі.

Україна також бере активну участь у роботі Дохійського
раунду переговорів з найважливіших питань порядку денного
раунду, які відповідають зовнішньоекономічним інтересам
України (основними напрямками переговорів на сьогоднішній
день є сільське господарство, доступ до ринку несільськогос-
подарської продукції, торгівля послугами та правила тор-
гівлі).

Висновки. Система державного регулювання зовнішньо-
економічної діяльності в Україні, в тому числі нетарифного
регулювання, зазнала глобальної трансформації, спричине-
ної переходом від командно-адміністративної до ринкової
системи господарювання, лібералізацією зовнішньоекономі-
чної діяльності, відмовою від пріоритету адміністративних
методів регулювання над економічними. В багатьох секто-
рах Україна працювала за правилами СОТ вже з 2005 року.
Приєднання держави до СОТ сприяло реформуванню торго-
вельного режиму та початку формуванню прозорої та перед-
бачуваної регуляторної політики, хоча залишається низка
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питань, вирішення яких є необхідним для розвитку вітчиз-
няного підприємництва, в тому числі шляхом розвитку екс-
порту (за рівнем «легкості ведення бізнесу» Україна у 2012
році посіла 152 місце серед 183 країн світу; а стосовно «тор-
гівлі через кордон» — 140 місце). За період травень—сер-
пень 2008 порівняно з відповідним періодом 2007 року від-
булося зростання обсягів експорту майже по всіх товарних
групах, збільшились обсяги експорту до країн дальнього за-
рубіжжя. Погіршення економічної ситуації в 2009 році пояс-
нюється в першу чергу наслідками світової фінансово-
економічної кризи. Згідно правил СОТ галузі та сектори
економіки, які зазнають негативного впливу, мають право на
тимчасові, відповідним чином обґрунтовані спеціальні захи-
сні механізми для модернізації, реструктуризації та підви-
щення їх конкурентоспроможності.

Для реалізації переваг членства в міжнародній торговій сис-
темі, необхідною є структурна адаптація до пріоритетів світо-
вої економіки, формування з цією метою адекватної інновацій-
ної та інвестиційної стратегії. Більш того, переваги вільного
доступу на ринки, які надає членство в СОТ, більшою мірою
стосуються ринків з переважно ціновою конкуренцією, тобто
ринків сировинної продукції і стандартизованих масових гото-
вих виробів. Тому виникає необхідність використання більш
широкого арсеналу заходів економічної політики, зокрема ін-
вестиційної та інноваційної, які б впливали на прискорення ін-
новацій у секторах потенційних конкурентних переваг україн-
ської економіки.

Основні необхідні кроки включають активну інтеграцію на
базі правил СОТ у європейський ринок (створення зони вільної
торгівлі); наближення внутрішньої політики України, зокрема у
сфері конкуренції, корпоративного управління, захисту прав ін-
телектуальної власності, державних закупівель тощо до загаль-
ноприйнятних правил міжнародної та Європейської практики;
модифікацію системи технічних стандартів згідно міжнародних
стандартів, насамперед ЄС та ISO; розвиток двостороннього ми-
тного співробітництва, зокрема спрощення митних процедур і
підвищення ефективності діяльності митних органів в контексті
сприяння торгівлі; модернізацію системи санітарних і фітосані-
тарних заходів. Необхідна також активна і ефективна робота ор-
ганів державної влади щодо реалізації національних інтересів у
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торговельній сфері, а також робота посольств, консульств, торго-
вельно-економічних місій, представництв при міжнародних ор-
ганізаціях, які сприяють розвитку торгово-економічних відносин
країни, а саме допомагають у пошуках партнерів, просуванні віт-
чизняної продукції на зовнішні ринки, організації виставок, яр-
марок та ін.
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