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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Створення Світової організації торгівлі можна роз*

глядати як одне з яскравих проявів процесу глобалізації

світового господарства, що супроводжується, переда*

чею функцій з розробки та застосування заходів у сфері

регулювання зовнішньої торгівлі окремих країн багато*

стороннім структурам. Такі процеси сприяють упоряд*
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Метою статті є дослідження особливостей використання процесуальних механізмів СОТ з
урегулювання міжнародних економічних спорів у міжнародній практиці України. В сучасних
умовах розробка підходів до використання процесуальних механізмів СОТ з урегулювання
міжнародних економічних спорів має значний інтерес та практичну цінність для інтеграції
України у світову економічну спільноту. В статті досліджено процесуальний механізм вирішен�
ня торгівельних спорів у рамках діяльності СОТ. Розглянуто методологічні підходи до регулю�
вання торгових суперечок у системі СОТ. Наведено основні фази та часові проміжки розгляду
торгового спору в Світовій Організації Торгівлі. Систематизовано проблеми, пов'язані з імпле�
ментацією міжнародних стандартів врегулювання міжнародних торгових спорів в Україні на
основі процесуальних механізмів СОТ.

The purpose of the article is to study the peculiarities of the use of WTO procedural mechanisms
for the settlement of international economic disputes in the international practice of Ukraine. In
modern conditions, the development of approaches to the use of WTO procedural mechanisms for
the settlement of international economic disputes has considerable interest and practical value for
Ukraine's integration into the world economic community. The article investigates the procedural
mechanism for resolving trade disputes within the framework of the WTO. The methodological
approaches to the regulation of trade disputes in the WTO system are considered. The main phases
and time spans for consideration of a trade dispute in the World Trade Organization are presented.
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куванню та лібералізації розвитку взаємовигідного

міжнародного економічного співробітництва та більш

повного використання переваг світової торгівлі. Проте

лібералізація міжнародної торгівлі, поряд з перевага*

ми, має ряд недоліків, а саме: нерівномірність умов роз*

витку національних ринкових господарств, розширен*

ня позицій міжнародних корпорацій, поширення недо*
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бросовісної комерційної практики тощо. Це в свою чергу

посилює ризики і створює загрози вітчизняним товаро*

виробникам і споживачам. Тому в умовах інтеграції Ук*

раїни в світову спільноту необхідно реформувати дер*

жавне регулювання зовнішньої торгівлі, сформувати

систему заходів врегулювання міжнародних торгових

спорів на основі існуючих процесуальних механізмів

міжнародних організацій, а саме СОТ. Діяльність остан*

ньої найбільшою мірою відповідає міжнародним стан*

дартам регулювання торгівлі на багатосторонньому

рівні. Нормативні документи прийняті в рамках СОТ, уз*

годжені країнами*членами, і за допомогою них регу*

люється 95% світової торгівлі. Відповідно заходи щодо

лібералізації та врегулювання міжнародних торгових

спорів у рамках СОТ, розглядаються як оптимальне

рішення для України щодо налагодження та розвитку

міжнародних економічних відносин вітчизняними су*

б'єктами господарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню теорії та практики вирішення тор*

говельних суперечок в рамках СОТ присвячено наукові

публікації багатьох вітчизняних вчених, зокрема,

С.Г. Осики, А.С. Лекарь, Т.Ф. Гордєєвої, Т.О. Осташко,

О.Ю. Сафонової та ін. Результати їх

наукових пошуків становлять значну

базу для дослідження особливостей

функціонування системи вирішення

торгових суперечок в СОТ. Проте в

сучасних умовах розробка підходів

до використання процесуальних ме*

ханізмів СОТ з урегулювання міжна*

родних економічних спорів має знач*

ний інтерес та практичну цінність для

інтеграції України у світову еконо*

мічну спільноту.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особ*

ливостей використання процесуаль*

них механізмів СОТ з урегулювання

міжнародних економічних спорів у

міжнародній практиці України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Механізм вирішення торгових су*

перечок, який використовується в

рамках функціонування Світової

Організації Торгівлі — це важливий

елемент сучасної міжнародної торгі*

вельної системи. За оцінками цієї

організації існування цього механіз*

му вносить досить серйозний вклад у

забезпечення стабільності світової

економіки. Механізм вирішення тор*

гових суперечок у СОТ, створений за

результатами Уругвайського раунду

в рамках Генеральної угоди з тарифів

і торгівлі, та грунтується на єдиних

правилах для всіх учасників незалеж*

но від їх політичного впливу та економічної могутності.

Такий підхід має дуже суттєве значення для формуван*

ня системи заходів врегулювання міжнародних торго*

вих спорів для України, бо для не великих держав, які

при вирішенні спору на двосторонній основі з більш

сильним противником апріорі виявляються в менш вигі*

дному становищі. З моменту формування СОТ, країни*

учасники досить часто вирішують торговельні спори за

допомогою процесуальних механізмів СОТ. Так, вже

станом на початок 2015 р. було зареєстровано 780 звер*

нень для консультацій, 531 доповідь третейських груп

за підсумками розглядів, 126 доповідей Апеляційного

органу. Найбільш активними країнами*учасниками СОТ

у вирішенні спорів є США, Канада і країни Європейсь*

кого союзу. Інші менш економічно могутні країни*учас*

ники також все частіше звертаються до даного проце*

суального механізму СОТ. Ще в рамках ГАТТ (1947 р.)

в XXIII статті цієї угоди була закладена можливість вре*

гулювання торговельних суперечок. Згідно з якою учас*

ники могли самостійно врегулювати питання, пов'язані

з тим, що заходи, які застосовуються однією з країн,

ведуть до погіршення умов доступу на ринок інших країн

[8]. Також учасники могли направляти свої скарги до

робочих груп, а пізніше в групи експертів, які давали

рекомендації з приводу того, як повинен був вирішува*

Джерело: [1; 4].

Рис. 1. Методологічні підходи до регулювання торгових
суперечок у системі СОТ
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тися спір [5]. У кінцевому рахунку це призвело до фор*

малізації процесу вирішення спорів та започаткування

правил і процедур, у рамках яких повинні діяти його

учасники і самі третейські групи. Останні повинні були

визначати, чи діє сторона відповідно зі своїми зобов'я*

заннями чи ні, і чи мало місце погіршення умов доступу

на ринок. Протягом 70—80*х років у процесуальному

механізмі відбулися істотні зрушення, сфера компе*

тенції третейських груп розширилася і вони стали бра*

ти участь також і в імплементації положень ГАТТ. Нові

принципи були зафіксовані в Токійському раунді ГАТТ

(1973—1979 рр.). Важливим кроком у розвитку меха*

нізму вирішення спорів послужило створення юридич*

ного відділу в секретаріаті ГАТТ, який надавав підтрим*

ку третейським групам. Більш того, бо члени третейсь*

ких груп вибиралися за принципом "ad hoc", юристи сек*

ретаріату ГАТТ забезпечували спадкоємність і "інсти*

туційну пам'ять". Розглядаючи подібну практику, яка в

цілому була позитивною, слід відзначити, що допомога

в підготовці звітів третейським групам могла супрово*

джуватися впливом на позицію останніх. Крім того, слід

зазначити досить серйозні проблеми виникали при прий*

нятті рішень. Так, нерідко можна було спостерігати за*

тягування процесу на різних етапах його проведення.

Зокрема створення групи експертів могло бути блоко*

вано стороною, до якої пред'являлися претензії. При*

значення членів третейських груп могло проходити про*

тягом досить тривалого періоду часу (кілька місяців), а

винесення рішення затягувалися на досить довгий

термін (більше двох років). У сторін не було можливості

подавати апеляцію, а доповідь групи експертів підляга*

ла виконанню, тільки якщо досягався консенсус серед

країн, присутніх на його затвердженні. Тобто сторона,

що програла мала можливість накласти вето на

рішення, прийняте не на її користь [1]. Існування

невизначеності в тому, що доповіді будуть прий*

няті, вважалося серйозним недоліком цієї систе*

ми, і країни*учасники зверталися до третейських

груп ГАТТ досить рідко. Така система врегулю*

вання торгових суперечок в СОТ характеризува*

лася наступними принципами. По*перше, концеп*

ція анулювання вигід і переваг була основним мо*

ментом у системі врегулювання торгових спорів

в рамках СОТ і встановлювала презумпцію того,

що порушення правил тягне несприятливі на*

слідки для інших членів. У таких випадках краї*

на*учасник, на якого подана скарга, повинна

спростувати скаргу. По*друге, процесуальний

механізм СОТ передбачає систему заохочення

рішень, що прийняті за взаємною згодою сторін,

і які є сумісними з угодами СОТ. По*третє, реко*

мендації та рішення приймаються відповідно до

прав і зобов'язань членів, що випливають з Уго*

ди про СОТ. По*четверте, при відсутності взаєм*

ного рішення, положення процесуального меха*

нізму врегулювання торгових спорів у СОТ забез*

печують скасування вжитих заходів країнами,

якщо вони несумісні з Угодою про СОТ [2]. По*

п'яте, домовленості про врегулювання торгових

спорів сприяють застосуванню багатосторонньої

системи врегулювання суперечок замість викори*

стання принципу однобічності в питаннях врегу*

лювання конфліктів. Тобто, якщо країни*учасники праг*

нуть отримати відшкодування в разі порушення своїх

прав, вони вдаються до правил і процедур Угоди СОТ і

твердо їх дотримуються. По*шосте, з метою ефектив*

ного функціонування СОТ і збереження належного ба*

лансу між правами і зобов'язаннями країн*учасників всі

суперечки повинні невідкладно і ефективно врегульо*

вуватися [6]. Проте на практиці ці задекларовані прин*

ципи не завжди спрацьовували і необхідність подаль*

шого реформування процесуальних механізмів вирішен*

ня спорів була очевидною для всіх договірних сторін.

Подальше реформування процесуальних механізмів

вирішення спорів полягало у створенні нормативного

документу "Домовленості про правила і процедури вре*

гулювання спорів" (ДРС). Відповідно до якого було зас*

новано Орган з вирішення спорів (ОРС), який отримав

повноваження створювати групи експертів, приймати

звіти груп і Апеляційного органу, контролювати вико*

нання рішень і рекомендацій та інших зобов'язань, які

випливають зі створених угод [4; 7]. Загалом формальні

риси такої системи врегулювання торгових суперечок

СОТ представлено на рисунку 1.

Постійно діючий Апеляційний орган став нововве*

денням у порівнянні з ГАТТ. Таким чином, групи екс*

пертів і Апеляційний орган відповідає за вирішення

спорів за всіма угодами СОТ, у тому числі і по самій ДРС.

Секретаріат СОТ надає підтримку діяльності ОРС і тре*

тейським групам. Брати участь у вирішенні суперечок

можуть тільки країни*члени організації, але ініціювати

суперечки повинні національні компанії. Як правило,

міжнародні торгові суперечки починаються зі скарги на

погіршення умов ведення бізнесу та зміни торгового

режиму іноземної держави від суб'єкта господарюван*
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Джерело: сформовано автором на основі [9].

Рис. 2. Основні фази та часові проміжки розгляду
торгового спору в Світовій Організації Торгівлі
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ня певної країни до спеціального уповноваженого орга*

ну в національному уряді [4; 7]. Однак далеко не кожна

скарга доводиться до формальної юридичної процеду*

ри. Цьому сприяють ряд положень документу "Домо*

вленості про правила і процедури врегулювання спорів".

По перше, країною повинно бути прийнято принципове

рішення про ініціювання спору. Перед цим їй потрібно

чітко уявляти собі, що вона отримає в разі свого вигра*

шу або програшу. Оскаржуючи заходи країни*члена, що

знаходяться в протиріччі з рішеннями СОТ, країна ініціа*

тор розслідування, вигравши суперечку, ризикує опи*

нитися в ситуації відповідача за аналогічними судовими

справами. По*друге, уряд може вирішити, що проблема

не варта витрачених зусиль. По*третє, перш ніж дово*

дити справу до суду, виходячи з положень ДРС, країна

ініціатор зобов'язана провести консультації зі сторо*

ною, яка порушує положення СОТ. Гострі питання мо*

жуть бути врегульовані вже на цій стадії. Це дозволяє

не відволікати значні фінансові та людські ресурси на

ведення справи. Якщо сторонам не вдається досягти

компромісу шляхом переговорів, країни звертаються до

механізму вирішення спорів, сформульованому в ДРС.

Дуже важливою є та обставина, що в "Домовленості"

встановлені чіткі часові рамки на кожен з етапів судо*

вої процедури. Це дає чіткі орієнтири всім учасникам

спору і запобігає зайвому затягуванню справи (рис. 2).

Проте реалізація ДРС також не позбавлене певних

недоліків, особливо, що стосується для України, як

учасника СОТ (див. рис. 3).

По*перше, це проблеми, пов'язані із відстоюванням

інтересів країнами, що розвиваються. Як уже зазнача*

лося, формально доступ до механізму вирішення спорів

мають всі країни*члени організації. Однак дані рисунка

4 наочно демонструють, що менш економічно розвинуті

країни вдаються до судового розгляду значно рідше,

ніж розвинені країни. Тільки двадцять одна скарга в

період з 2000 по 2015 рр. надійшла від країн, що вхо*

дить до групи країн*учасників, таких як Україна. Такі

держави часто просто не можуть собі це дозволити в

силу як фінансових обставин (процедура розгляду до*

сить дорога), так і відсутності професійних фахівців, які

в змозі вести подібні справи.

Рис. 3. Систематизація проблем, пов'язаних з імплементацією міжнародних стандартів
врегулювання міжнародних торгових спорів в Україні на основі процесуальних механізмів СОТ

Джерело: сформовано автором.

 Рис. 4. Кількість позовів до СОТ у рамках торгових спорів за 2000—2015 рр.
Джерело: сформовано автором на основі [2].
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По*друге, член СОТ може не ініціювати розгляд спо*

ру в разі, якщо він не в змозі (або не хоче) дотримува*

тись прийнятого рішення. Однак в умовах, коли країна

виступає в якості відповідача, вона зобов'язана "прий*

няти виклик", незалежно від бажання брати участь в

процесі і наявності у неї необхідних для цього фінансо*

вих і людських ресурсів.

По*третє, необхідність проведення консультацій. В

більшості випадків до моменту початку процедури, про*

писаної в ДРС, сторони вже вичерпують можливості

домовитися. Тому на практиці консультації часто не ви*

конують тих задачі, які на них покладені.

По*четверте, проблеми існують також при оформ*

ленні заявки про створення третейської групи. Як уже

зазначалося, вона подається в письмовій формі. У ній

необхідно вказати, чи проводили країни*учасники спо*

ру консультації, специфічні риси існуючої проблеми і

дати короткий виклад правової основи для скарги, до*

статньої для чіткого уявлення проблеми. Проте, якщо

проблемні питання не було сформульовано в заявці про

створення третейської групи, то їх не можна підняти в

ході розгляду. Однак очевидно, що не всі ймовірні варі*

анти розвитку подій можна визначити заздалегідь. Та*

ким чином, не завжди зрозуміло, наскільки детально

повинна бути написана заявка про створення групи екс*

пертів, для того щоб бути впевненим, що проблема буде

розглянута всебічно.

По*п'яте, ініціатором спору може бути країна, яка

не має яскраво вираженого торгового інтересу в цьо*

му питанні. Як вже зазначалося, що розгляд почи*

нається зі скарги національної компанії, яка зазнає

труднощів при здійсненні зовнішньоекономічних опе*

рацій. Таким чином, країна, виносить суперечку в СОТ,

відстоюючи свої інтереси, і захищаючи місцевих ви*

робників. Проте США було створено прецедент, коли

країна, яка не є експортером продукції, ініціювала ра*

зом з Гондурасом, Мексикою, Гватемалою, Еквадо*

ром і Панамою розгляд справи проти Європейського

союзу з приводу імпорту, продажу і доставки бананів.

Свою позицію США обгрунтували так, що в майбут*

ньому вони, можливо, стануть експортером цього

виду продукції і хочуть підготувати для себе сприят*

ливий грунт. У підсумку позиція США була визнана

обгрунтованою [3].

По*шосте, участь співробітників Секретаріату СОТ

у підготовці доповідей третейських груп. Певні нарікан*

ня викликає і та обставина, що членам групи експертів

доповіді допомагають готувати працівники секретаріа*

ту цієї організації. Відповідно виникають питання, по*

в'язані з тим, наскільки незалежною буде ця доповідь

[1].

По*сьоме, при вирішенні міжнародних суперечок

досить важливим моментом є національність тих фахів*

ців, які розглядають справу, бо приналежність до тої чи

іншої держави може зіграти свою роль. У СОТ, при фор*

муванні списку третейських груп, цьому питанню при*

діляється значна увага, і країни можуть вплинути на

склад їх учасників. З одного боку, така практика є до*

сить вдалою, з іншого — вважається, що члени тре*

тейської групи повинні давати свої рекомендації вихо*

дячи з норм і правил СОТ, а не якихось інших обставин.

Що ж стосується постійно діючого Апеляційного орга*

ну, то країни не можуть впливати на його склад. Це оз*

начає, що при певних обставинах представник певної

країни буде брати участь в розгляді апеляції у справі,

громадянином якої він є. Тому не позбавленою підстав

може вважатися думка, що позиція члена Апеляційно*

го органу в цьому випадку може виявитися трохи упе*

редженою.

По*восьме, часові рамки впровадження рішення

ОРС. Досить багато проблем виникає з впровадженням

рішення, що виноситься ОРС. Країна повинна зробити

це негайно або "протягом розумного періоду часу". У

той же час не цілком зрозумілі конкретні рамки цього

періоду. Виникає ризик того, що країна, якій наказано

усунути причини суперечки, буде навмисно затягувати

цей процес. Так, наприклад, в уже згадуваному рішенні

про "бананову" суперечку, Європейський союз затягу*

вав впровадження заходів, запропонованих ОРС. Це

змусило сторони, котрі ініціювали суперечку, знову

звернутися до МРС, після чого для ЄС було визначено

термін у 15 місяців для усунення практики імпорту ба*

нанів, яка суперечить правилам СОТ [10]. Ще одна важ*

лива обставина проявляється в практиці застосування

МРС: тимчасові рамки перегляду спору часто виходять

за межі графіка, встановленого ДРС. В середньому на

вирішення спорів в СОТ витрачається 34 місяці, замість

передбачених 15.

По*дев'яте, визначення розміру компенсацій не*

обхідного в разі неможливості усунення заборонених

заходів. Компенсація не виражається в якихось фінан*

сових зобов'язаннях щодо галузі країни позивача, зі

скарги якої і почалося розслідування. Країна відпов*

ідач повинна надати додаткові поступки в якихось

інших сферах. Проте, що це будуть за сфери і на*

скільки серйозно відбудеться відкриття ринків — не*

обхідно вирішувати на додаткових переговорах, які

проходять досить напружено. Питання надання додат*

кових поступок важливе не тільки з зовнішньоеконо*

мічної точки зору. Держава ризикує зіткнутися з опо*

зицією всередині країни зі сторони тих галузей, з яких

цей захист знімається, що може призводити до

конфліктів бізнесу і влади, з одного боку, і представ*

ників різних секторів бізнесу з іншого. Національні

фірми не завжди захочуть миритися з тим, що їх по*

зиції обмежують в інтересах інших вітчизняних ком*

паній.

По*десяте, ініціювання свідомо програшного

спору. Таке можливо в разі, якщо уряд країни зна*

ходиться під сильним тиском національного лобі, не*

задоволеного тими чи іншими заходами торгової

політики, з якими вони стикаються за кордоном і які

в повному обсязі відповідають вимогам СОТ. Уряд

може продемонструвати свою лояльність бізнесу,

почавши справу, а потім, програвши, і пославшись

на неможливість задоволення їх запиту у зв'язку з

рішенням ОРС. У принципі така практика може мати

право на існування. Однак у таких випадках країна

відповідач, змушена брати на себе витрати по веден*

ню спору.

Слід зазначити, що керівництво СОТ у курсі тих об*

ставин, які викликають нарікання при застосуванні ДРС.

Таким чином, очевидно, що рішення в організації прий*

маються країнами членами асиметрично. Саме від країн
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першого світу залежить, за якими правилами вирішува*

тимуться суперечки між ними та іншими категоріями

країн.

Незважаючи на вищевказані проблеми, механізм

вирішення спорів у СОТ працює. Країни, що розвива*

ються, які приєдналися до СОТ поступово вчаться за*

стосовувати його механізми для відстоювання своїх

інтересів. Так, наприклад, Китай відразу ж спочатку

приєднання активно брав участь в суперечках в якості

третьої сторони, що дало змогу більш глибоко вивчи*

ти елементи процедури емпірично. Ключовим момен*

том успішної роботи цього механізму є та обставина,

що багато сторін, програвши справу, прагнуть по мож*

ливості виконати рішення ОРС. Це випливає з розумі*

ння усіма країнами*членами СОТ того факту, що сис*

тема вирішення спорів буде ефективно функціонувати

тільки в тому випадку, якщо всі учасники гратимуть за

правилами. Як наслідок, навіть політично і економічно

потужні гравці, такі як США, Канада, Європейський

союз, усувають заходи, по відношенню яких вони про*

грали.

ВИСНОВКИ
Отже, для українських реалій державного управ*

ління врегулювання міжнародних спорів на основі

процесуальних механізмів СОТ перш за все потрібна

імплементація міжнародних стандартів шляхом ство*

рення спеціальних інституцій. Оскільки аналізовані

країни, що користуються процесуальними механізма*

ми СОТ захищені на двох рівнях. По*перше, це регіо*

нальні судові органи, які захищають експортерів у

дрібних та середніх за своєю вартістю суперечках, а

також органи СОТ. У таких умовах існує нагальна по*

треба саме розробки нової концепції державного уп*

равління вирішенням міжнародних торгових спорів в

Україні, бо в порівнянні з країнами першого світу Ук*

раїна навіть не має аналогічних державних інституцій,

які могли б кваліфіковано лобіювати інтереси на

міжнародному рівні.
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