
1

Використання інструментів 
торговельного захисту на 

внутрішньому та зовнішньому 
ринках

БУТІН Андрій 
Старший науковий співробітник

ГО “Інститут економічних досліджень та політичних консультацій”

3 березня 2018 року, місто Кропивницький
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Недобросовісна 
конкуренція 

Добросовісна 
конкуренція

Антидемпінгові 
заходи

Компенсаційні 
заходи

Спеціальні 
захисні заходи

Способи захисту 
через використання інструментів 

торговельного захисту
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Обмежувальні заходи щодо українського 
експорту на зовнішніх ринках

станом на 16 січня 2018 року

Обмежувальні заходи 
щодо товарів 

походженням з України

Розслідування:
Антидемпінгові – 4

Чинні заходи:
Антидемпінгові – 34

Захисні – 3



4Обмежувальні заходи щодо імпорту 
товарів в Україну

станом на 20 лютого 2018 року

Обмежувальні заходи 
щодо імпорту товарів в 

Україну

Розслідування:
Антидемпінгові – 8

Захисні - 1

Чинні заходи:
Антидемпінгові – 17

Компенсаційні - 1
Захисні –1



5Міжнародне правове 
регулювання в рамках СОТ

Національне правове поле:
Закони України від 22.12.1998 

 Стаття VI ГАТТ 1994
 Угода про застосування 

статті  VI ГАТТ 1994

 Стаття VI ГАТТ
 Стаття XVI ГАТТ
 Угода про субсидії та 
компенсаційні заходи

 Стаття XIX ГАТТ
 Угода про захисні заходи

 "Про захист національного 
товаровиробника від 
демпінгового імпорту"

 "Про захист національного 
товаровиробника від 
субсидованого імпорту”

 "Про застосування 
спеціальних заходів щодо 
імпорту в Україну"

Антидемпінгові заходи

Компенсаційні заходи

Спеціальні захисні заходи
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Уповноважені органи
Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

Міжвідомча комісія з міжнародної 
торгівлі

прийняття рішень про порушення та 
проведення розслідувань

прийняття рішень про застосування 
попередніх чи остаточних заходів

прийняття рішень про завершення 
розслідувань без застосування заходів захисту

прийняття рішення про встановлення фактів 
дискримінаційних та/або недружніх дій з боку 
інших держав, митних союзів чи економічних 
угрупувань щодо законних прав та інтересів 

суб’єктів ЗЕД України

виявляє факти або загрози застосування 
органами іноземних держав, митними союзами 

або економічними угрупованнями захисних 
заходів до товарів походженням з України

вживає заходів з метою захисту інтересів 
суб'єктів господарювання України в 

захисних розслідуваннях, що проводяться 
іноземними державами щодо української 

продукції

проводить у встановленому порядку 
антидемпінгові, антисубсидиційні та 

спеціальні розслідування

прийняття рішень про порушення та 
проведення розслідувань

проводить у встановленому порядку 
антидемпінгові, антисубсидиційні та 

спеціальні розслідування

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

Міністерство економічного розвитку 
і торгівлі України

вживає заходів з метою захисту інтересів 
суб'єктів господарювання України в захисних 
розслідуваннях, що проводяться іноземними 

державами щодо української продукції

проводить у встановленому порядку 
антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні 

розслідування
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Спеціальний (захисний) захід –
захід щодо обмеження зростання імпорту на митну 

територію країни незалежно від країни походження

Країна А

Країна Б

…Країна Г

Країна В
зростаючий

імпорт
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Країна А
Ціна товару 

(нормальна вартість)
100 грн.

Країна Б

Країна A

Експортна 
ціна 

80 грн.

Експортна 
ціна

110 грн.

Демпінг присутній 
при експорті в країну Б 

ДЕМПІНГ – це імпорт товару на митну територію України за
ціною нижчою від порівняної ціни на подібний товар у країні
експорту
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Компенсаційний захід - захід щодо нейтралізації впливу специфічної
субсидії іноземної держави (союзу іноземних держав), яка надається
підприємству/групі, галузі/групі, експортеру/об’єднанню або
спрямована на стимулювання експорту, заміщення імпорту.

Фінансовий внесок або
фінансове сприяння державним органом

Встановлення податкових пільг,
звільнення від сплати податків і зборів

Забезпечення майном, товарами, послугами

Інші підтримка доходів і цін



10

Субсидований імпорт

вигода від 
субсидії 

отримується на:

Країна БКраїна А

виробництво

переробка

продаж

транспортування

експорт

споживання

Выступающий
Заметки для презентации
субсидований імпорт - ввезення на митну територію країни імпорту товару (товарів), що користується пільгами від субсидії, яка надається для виробництва, переробки, транспортування або експорту такого товару; 
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Строки проведення розслідувань

Антидемпінгове

Антисубсидиційне

Захисне 270 днів з дати порушення,
може бути продовжений Комісією до 330 днів.

не повинен перевищувати 1 рік з дня прийняття 
рішення про його порушення,

може бути продовжений Комісією, але не більш ніж 
на 18 місяців

не повинен перевищувати 1 рік з дня прийняття 
рішення про його порушення,
може бути продовжений Комісією, але не більш ніж 
на 14 місяців.

Выступающий
Заметки для презентации
5 етап – перегляд застосованих заходів Перегляд спеціальних заходів Необхідність перегляду застосованих спеціальних заходів вирішується Комісією на підставі рекомендацій Міністерства. На засіданні Комісії розглядаються наслідки застосування відповідних спеціальних заходів, визначається ступінь необхідності прискорення лібералізації (перегляду) режиму імпорту в Україну товару, що є об'єктом застосування спеціальних заходів, а також з'ясовується необхідність продовження строку застосування або можливого припинення дії таких заходів.  Перегляд антидемпінгових заходівЗгідно Закону України „Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту” антидемпінгові заходи можуть переглядатися у випадках:закінчення строку застосування таких заходів;проміжного перегляду антидемпінгових заходів;визначення індивідуальних величин демпінгової маржі для нових експортерів або виробників;прискореного перегляду антидемпінгових заходів. Перегляд антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх застосування. Зазначений перегляд антидемпінгових заходів може бути порушено на вимогу національного товаровиробника або органу виконавчої влади в Україні не пізніше ніж за три місяці до закінчення п'ятирічного строку застосування антидемпінгових заходів та в разі, що є достатні докази того, що припинення антидемпінгових заходів ймовірно спричинить продовження дії або поновлення демпінгу та заподіяння шкоди. 2.	Проміжний перегляд антидемпінгових заходів.Проміжний перегляд порушується на підставі обґрунтованої вимоги органу виконавчої влади в Україні, експортера, імпортера або національного товаровиробника в разі надання Міністерству достатніх доказів та обґрунтування необхідності проміжного перегляду, а саме:- продовження дії антидемпінгових заходів вже не є необхідним для запобігання демпінгу; - та (або) продовження або поновлення заподіяння шкоди є малоймовірним у разі, коли антидемпінгові заходи будуть анульовані чи змінені; - або застосовані антидемпінгові заходи не є або не будуть достатніми для запобігання демпінгу, який заподіює шкоду. 3.	Перегляд антидемпінгових заходів для визначення індивідуальних величин демпінгової маржі для нових експортерів або виробників.Міністерство здійснює перегляд антидемпінгових заходів для визначення індивідуальних величин демпінгової маржі нових експортерів або виробників з країни експорту, які є суб'єктами розгляду та не експортували товар у період розслідування, за результатами якого застосовано антидемпінгові заходи. Зазначений перегляд розпочинається Міністерством за наступних умов: -	новий експортер або виробник доведе, що він не пов'язаний з експортерами або виробниками з країни експорту, щодо імпорту в Україну яких застосовані антидемпінгові заходи; -	експортери або виробники експортували товари в Україну в період розслідування або ці експортери чи виробники доведуть, що вони підписали договірні зобов'язання щодо експорту значної кількості товарів в Україну, що не можуть бути анульованими.  4. Прискорений перегляд антидемпінгових заходів.Прискорений перегляд антидемпінгових заходів розпочинається в разі, якщо експортер, який імпортує в Україну товари, що обкладаються остаточним антидемпінговим митом, але який не був визначений окремим суб'єктом первісного антидемпінгового розслідування з інших причин, ніж відмова від співробітництва з Міністерством, має право звернутися до Міністерства з вимогою про прискорений перегляд антидемпінгових заходів з метою встановлення розміру ставки остаточного антидемпінгового мита для цього експортера.  Законом також передбачено поновлення антидемпінгового розслідування  Поновлення антидемпінгового розслідування провадиться у разі, якщо національний товаровиробник подає Міністерству достатні докази того, що антидемпінгові заходи не призводять до змін або призводять тільки до незначної зміни ціни товару, щодо імпорту якого застосовуються антидемпінгові заходи, під час перепродажу або цін наступної реалізації такого товару в Україні. В такому разі Міністерство може поновити антидемпінгове розслідування з метою визначення, яким чином антидемпінгові заходи вплинули на зазначені ціни такого товару.  Перегляд компенсаційних заходівЗгідно Закону України „Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту” компенсаційні заходи можуть переглядаються. Перегляд компенсаційних заходів здійснюється за аналогією з переглядом антидемпінгових заходів,  за виключенням перегляду для визначення індивідуальних величин демпінгової маржі для нових експортерів або виробників, такий перегляд законом не передбачено. 
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Групи товарів щодо яких країнами-членами СОТ 

застосовувалися антидемпінгові заходи
протягом 1996-2016 років

(за даними СОТ)

Усього 3 405 заходів
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Групи товарів щодо яких країнами-членами СОТ 

застосовувалися захисні заходи 
протягом 1996-2017 років

(за даними СОТ)

Усього 164 заходи
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